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Α ΗΛΗΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ 

ΦΘΥΝΟΡΤΙΟ ἀαΟΡΡΕΙΡ ΤΙΝ αΕΕΕΚ 



ΤΗΕ ὉΝΙΥΕΗΡΙΤΥ ΟΡ ΟΠΙΟΔάΟ ΡΗΕΡΒΘ 

οΠΙολαοΟ, ΠΙΠΙΝΟΙ5 

κ 

ΤΗΕ ΒΑΚΕΗ ἃ ΤΑΥΠΟΗ ΟΟΜΡΑΝΥ 

ΝΕ ΥΟΒΚ 

ΤΗΕ ΟΑΜΒΗΙΡάαΕ ΤΝΙΝΕΗΡΙΤΥ ΡΗΕΞ5 

ΤΟΝΡΟΝ 



Α ΗΑΒΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ 

ΟΥΝΟΡΤΙΟ ἀΟ»ΡΡΗΕΙ 5 

ΙΝ απο 

4 

ΕΗΝΕΞΘΤ ΡΕ ΝΊΙΤΤ ΒΌΒΤΟΝ 

απιά 

ΕΡΩΔΗ, ΙΟΗΝΦΟΝ αΟοΟΡΡΡΕΕΟ 

ΤΗΙ ΠΝΙΝΕΗΘΙΤΥ ΟΕ ΟΠΙΟλαΟ ΡΕΕΡ» 

ΟΠΙΟΑαΟ, ΠΙΤΝΟΙΡ 



ΟΟΡΥΗΙάΗΤ 1920 ΕΥ ΤΗΕ ὉΝΙΝΕΗΡΙΤΥ ος οΗΙιολαο 

ΑἸ, ΕΙ4ΗΤΒ ΕΕΒΕΗΝΕΡ. ΡΙΒΙΙΡΗΕΡ ΡΕΟΡΒΜΒΕΗ 1990 

ἘΙ4ΗΤΗ ΙΜΡΗΕΒΒΙΟΝ ΝΟΥΕΜΒΕΗ 1945 

κ 

ΟΟΜΡΟΒΕΡ ΑΝῸ ΡΗΙΝΤΕΡ ΒΥ ΤΗΕ ΤΝΙΝΕΕΗΘΙΤΥ ΟΕ ΟΗΙΟΔάΟ ΡΕΕΒΒ 

ΟΗΙΟΔάΟ, ΠΙΤΝΟΙΒ, Ὁ.8.Λ. 



ΡΕΕΚΕΑΟΕ 

Ἐοτ ΠἹοτθ {απ ἃ ΟΘΠΡΙΤΥ, βίποθ {μο πᾶπιθ ΄Ὀγπορίίο (οβρε[5” ἵνα Βτεί 

αρρ]ϊθά {ο ος βτ5ύ {Ἴτοο (Ἰοβροῖ5, Ώοσαιιςδο οἵ ὑμεῖτ οΏδογνες βἰπηϊ]ατίέγ ἵπ οοπίθηϊ 

απά 5ἰτισίπτα, {π6 {αθίς οἵ αδοοτίαϊπίης {πο πχπ{ια| τε]αθίοης οἵ ἔλεςο {Ἴτερ Ῥοοί5 

απά {]ιαῖγ 5οιγοθς ας οπσασαά {πο αἰίοηίίοη οἵ Νου Τοδαπιεπύ 5οἩοίατδ. ΤῊ 

Ι5έ οἵ ἐποβο πο Ἠανα οοπἰτιρι{εά {ο {πο βοϊαίίομ οἵ {πΠ6 Ρτοβ]επα 15 α 1οης οπθ 

ἰπο]αάίπα, απποης οὔποθ, «τίεδρασΠ, Ἠήομ]οτη, Βομ]οϊεγπιασ]οτ, (ἱθ5ε[ετ, Δ 1]κα, 

Βασ, Ἡισεπ[ο]ἁ, είδα, Ἡο]ίππιβπη, ἨΗο]δίοι, Ῥ]θεῖς, Ἰαίς, ἨΊογατ, Ἰεπαί, 

Ἠ/ε]]μαιιδεη, ο ἠ]σίιοτ, Ἰ/ογπ]ς, Βρϊέία, απά Ἡατηαο]ς ἵη (Ι6ΥΙΠΒΠΥ, απά 8Πιοης 

Ιρησ]1ςἩ νυτ]ίοτς, Όνναι, Ματ5Η, Ἰοδίοοῦΐ, ῬΏταςσα, ΝΥ οοάβ, Βαάμαιη, ΑΡροίέ, Β8]π]οἨ, 

γτὶρηί, Ἠαν]ίης, Βίαπίοη, Βαπάαγ, απά Ῥίτοείογ. Όπο τοδυ]έ οἵ {πα Ίαβοι5 οἵ 

{Π656 Πηοῃ ἰβ ὑπαῦ λαο αιιο5ίοη ἶ5 πο Ίοῃβαί οπο ὙΠΙοἩ οοποσγης {Πο {οεπ]σα] 

«οἶο]ατ οπ]γ Ῥαέ ἀθιπαπάς {π6 οοηβίἀογαὐίοηπ οἵ 811 νο αβρίτο {ο ΑΠΥ πιθαβΙτο οὗ 

ἱπάσρεπάσησς ἵπ {]οῖτ Ἱάρτησπύ οἵ {πο να]ιο οἵ {π6 (οβρείδ. δαϊαθ 15 πού 

ἱπάθοά ἀθίογπηῖποά ὮΥ οτἰσῖῃ, Ῥιέ {π6 {πνο πιαέίοις ατα 5ο ΙππηαίαΙγ το]αίεά (παί 

οπ6 «αηποῖ ἀοίοιπιίπο {μα ΓΟΓΠηΘΙ Νέποιέ απ Ιπία]]σοπί Ιαάρπιεπί οἩη {1ο Ιαΐΐου. 

Ῥου {χο τοϑοῃίηρ οἵ 51ο] ἃ Πιάρπιοπί αηΠ ΙπάΙδροηδαΡ]α Ιηδίτιπηθηί 15 ΑΠ ΑΤΓΑΠΡΟ- 

πηθηύ Οἱ {πο (1 οβρο]ς ἵπ ρατα]]ο]ίδπα πνηΙεΏ ππα]ος ροββῖρ]α απ αοοιιταίο ΟΟΠΙΡΑΤΙΒΟΙ 

οἳ {πεῖν {οχί, 5οηίθησθ ὮΥ 5οηίθησθ, Ρῃταςο ὮΥ Ῥηταδα, Ἰνοτά ὈΥ νοτά. 

Οοπνίποθά ὮΥ οχροτίοπος ὑπαῦ ποπο οἵ {πο πνοτίκ5 Ρτερατος απά ραρ]σμαά [ου 

ἐς Ῥύτροβα [ὉΠ ̓Ὺ πιο {πο ποσθβεί(]ο5 οἵ {πο 6.56, Ίο ῬοραηΠ 5ΟΠΊ6 Υ68Ι5 απο {πα 

ῥτορατα/ῖοπ οἵ ἃ γγοτ]ς πηλίο]ι «που]ά ππουο ρογ[αοί]γ βοῦν ὑπὸ ποος5 οἵ {πὸ 5πάεπί. 

ΤΟ πιαίΠ Ἰπος [ου 5ο ἃ γος γνογο Ἰαϊά ἆοννπ ἴῃ απ οββαΥ ραρησηοά τη 1904. 

Ηανίηρ ἴῃ παῖπά {π6 γνάοπίηρ Ιπίογοδί η {πο 5 ρ]οοί οη {μα ρατί οἵ 5ιάθηί5 πο 

4ο ποὺ τονά (τοοῖς, απά ἀῑδοονοτίης ὑμαὺ λα πιαῖπ Γαοί5 ομπ Ῥο θχι θη θα ΘΥεΠ 

ἵΏ πο Ἐηρ]ςι {οχί, νο τουσ] ραβ]ε]ιοά υγ ΟΜατ]ος Βοτίρηστ”5 Ῥοη5 οἵ 

1966 Βιγίοη, οπιο Ργἰποίρἰος οἱ ΙΗ(ετατη Οτγἰοίκπι απᾶ Τλεϊν Αργιίοαΐοπι {ο ἴιε Οιψπορίϊς 

Ῥγοῦίεπι, ΟΠΐσαρο, 1904; οἵ. αἶκο Βητίου, “Ῥοππςθ Ῥ]μαδος οἵ {π8 Ἀγπορίϊο Ῥτορ]οπα ”’ ἴῃ νομγπαί 

οἱ Βιδιϊσαὶ Ιήεταίιγε, Νοἱ. ΧΧ ΧΙ, Ῥατί 11, 1912. 

ν 

Μου 490 



ΕΡΕΗΡΑΟΕΡ 

Νου Υουῖς, 4 Παγηιοηῃ οἱ {πὸ ϑυπορίϊε («οδρεῖς [ογ Ηδιοτίσαὶ απιἀ 6γιοαὶ δέμαμ,. 

Ἐχεοαρί [ου 105 ιι86 οἵ {πο ατθϑοὶς ἰοχί ἴῃ Ρρίαςο οἵ ὑπ6 Ἐηρ]]5], πο ρτεδεηύ πγοσ]ς 15 

ἴῃ πιθί]οά απά οχοοιίίοη ςαείαπ{Ια]]γ ιάσπίῖσα] να {Πδύ. 

ΑΑ {ιο ΡΙΤΡροβθ οὗ {Π15 Ῥοοῖς ἵ5 ποὺ ἹατιοπίΖα{1οη ΟΥ πε ἀἴδοανετγ Γτοπα {μα 

παιταύϊνοϑ οἱ ἃ Πδίοτῖσα] οτάοτ οἵ ονεπί5, Ὀαὺ ὑπ6 οκ] 16 οἳ {π6 Γαοίς τοβρθούϊηρ 

(ας ρατα]]ο]ίσπα οἵ {π6 (.οβροῖς α5 {1ου δἰίαπἀ, να αν ἴῃ σαπετα] τείαϊηθὰ θαοἷι οἵ 

ια {του (1οβρε]ς ἴῃ 105 οπΏ οτάθν. Τὴ οπ]γ εχοορίίοης {ο {815 εἰαίαπποπύ 816 

ελα {Πο πηα{οτία] οἱ Μαί{. οπαρς. 8-11, ἰὴ νο Μαζίμαυν Πας [ο]ονεά απ ογάετ 

οὗ Ἠϊ5 οΊΨΏ, 8 πᾶν αΓταησος ἴῃ {πο οτάει οἵ {μα οίμετ εναηρε]δί5, απά ἴλπαί 

πα 8:19-91, πνΠῖο] (Πποιρ] ο]οβο]ν Ῥατα]ιαὶ {ο Ματίς 8:19-ὃὅ 15 ρ]αςοά ὮγΥ 

Τα] αξίοι {μα Ῥαταβίος ὮΥ {ιο Ώου Ιηβίθαά οἵ Ῥοαΐοτα {επι 85 ἴῃ Ματίς, πνο ἢδνθ 

Ρίασθά τῇ Ματ]ς5 Ροβ/1οη. 

γε αν Γουπά {π6 Ιπίτίοαίο ἀοοιπιοπίατν το]αοηδηΙρ5 οἱ ἴπο Βγπορίϊς 

(οβραῖς στοαί]γ οἰατῖβοά ὮΥ πιακίης α 5Ίατρ ἀἰεμποῦίοι Ῥοΐνεση (1) Ῥατα]]ο 

«οοίῖοης, απά (2) ρατα]]αὶ πιαίοτῖα] ἵπ ποπ-ραα]]α] 5οοξίοης.! Ῥατα]]εὶ 5οοθῖοης 

Το 5οοξΙοΏς ΠΟΙ ὮΥ ρΡοβιθϊοη ἀπά οοπύεηῦ ος Ὦγ οοπίεπὀ ΟΠΙΥ 816 ΞΏΟΝΏ {ο δα 

α5 «οοίίοης Ῥαδα]]γ Ιάεπίῖσα]-- πανγαίινες οἵ {π6 54118 ενεηῖ, ΟΥ ἀἱδοοιβος ἆθα]ῖης 

ΜΠ {μα 5απηθ Βα] θοῦ ἵπ οἱορεῖγ ρατα]]αὶ ]αηριασο. ΤΠαγ πιαγ ει στεαί]γ ἴῃ 

οχίοηέ ὮΥ τοᾶ5οΏ οὗ οπθ6 οναπρο[ςί Ἱπο]αάίησ πιαξοτία] ἹΏΙοἩ αποίῃοτ οπι]{ς. 

Ρατα]]ο] ραξρασος ἴῃ ποη-ρατα]]ο] 5οο(Ιοπ8 816 Ρᾶββᾶσο6ς ΙΥΠΙΟΠ, {Ποιρῃ βίαπάϊπα 

ἴῃ βοσίίοηπ5 ποὺ Ῥαδα]Ιγ Ἰἀσπίίσαι, εἰοβε]γ τοδοιηρ]ο δ οἴματ ἴῃ ὑποιρηῦ ΟΥ 

Ιαησιασο. ΤΠϊς Παγπιοπ Ρίασος ἵπ ρατα]]ο]δ ποῦ οΠΊΥ ἴπα πΥμοἰα οἳ {πο ἴπνο 

ΟΥ̓ ΠΠἹΟΤΟ ρατα]]ο] 5οοίίοης αὐ 4150. 811] ρατα]]οὶ πιαίετία] ἵπ ποή-ρατα]]αἱ 5οοίΙοη». 

Τ]α Ἰαΐίοι 15 ρηϊπίαα ἴῃ 5πια]]ο; {γρο απά 5οπιθέίπηθς [οτ ΡγαοίῖσαΙ οοηνεπίθησα 

αἲ {π6 Ῥοίίοπι οἵ {ο ραρο. 

Πο Ῥου]ς 15 {]ιογοίοτο ποὺ οοηβίγασίοά ἴῃ ἴμο Ιπίοτοςύ οἱ δὴν {ΠαοτΥ. Ὑεί 

ΡΥ οἷ εἰιιάγ οἵ {πὸ [αοίς5, πνηῖσο]ι Ώας οχίοηἀοἆ πον {Πτοιισ] ΠΙΗΥ ΥοαΙ5, 6 Ἠανο 

οοΙΠ6 {ο ΠΟΙ οοτίαῖπ ἀαβη]ίο ορίπῖοΠ5 η τοσαγἆ {ο {ιο το]αῦίοη5 οἵ ὑπ6 Θγπορίϊο 

(,οβροα]5 {ο οπο αποί]ογ απιά {αῖτ ΠίογαΥγ 5οἱΓ665, απ γνο Ἱάσο 160 ποῦ ππρτοβίαΡ]α 

(ο δἰαΐο Ῥτίοβυ {λαο {θοςυ ἹΠΙοὮ {πὸ Γαοί5 5οοπῃ {ο 118 {ο ἀεπιαπά--ᾱ. ὕΠΘΟΥΥ 

ὙΠΟ, τὸ αγ ΓΟΙῸ απά ΠΠοτθ οοπν]ησθά [ιγπῖδμος ὑπ6 οἶια {ο ὑπ6 οοπηρ]σβίθά 

ῥτοβ]επῃ. 

ι Ῥμτίοη, Ρτίπείρ]εδ οἱ ΙήΠετατη Ογηἰοίδπι, Ρρ. 54 [. 

νι 



ΕΙΠΕ 40 

1. Οἱ Βεοοπά (οβρα], ο: ἃ ἆοσειπιοπί ΙΠ Ίαγρο ρατί Ιάεηίίσα] νυ ἢ 10, ννας 

οπηρ]ογθά 5 ἃ 5ουτςο ὮΥ ΡοίἩπ ος Εἰτδί απ Τηϊτὰ (1οβροίς. 

9. Μαθίπαιν απάἆ Ίμι]κο αἱδο ῥροββοβ5οἁ 1ΙΠ 6ΟΠΊΠΙΟΠ ἃ ἀοσοιπιοπί οοηί{αΙπῖησ 

ει Ώ5ίαπ{1α]]γ ὑπ6 ποή-Ν{ατκαπ πηαίοτία] πον Τοπ ἴῃ 11ο 8:1---Ὁ 1500, ν]Ζ., Τ1]κο 

9:7-18, 99-98; 4:2-50; δ:1-11; ϐ6:20--8:5. ΕῸΓ οοΠνεΠΙεποθ, 1 ΠιΑΥ Ῥα 

οα]]οᾶ ἃ. 

9. ΜαίΠον απά Τμιίκο ροββος5οἆ ἃ {πιστὰ ἀοοιππεπί οοηβΙδίῖπς βαὐείαπ{Ια]]γ 

οὗ {πο ποπ-Ματκαη πιαἰοτία] ποὺ Γουπά ἴῃ Τμικο 9:501---19:25, νΙ7., 11κο 9:6]--- 

18:14 απά 19:1-28, ἴτοπα πο Μαζίμον ἆταιν αροιῦ οΠ6- Πα]; οὐ 0115 Ῥοτίίοη 

οἵ Τα1]κο ἶ5 1561 οοπαροβίζθ, οοηβιβύϊηρ οἵ {πο ἀοσοιππθη{5, οηθ οἱ Ισ ΝΤαί]ιουν 

Ροβ56β56ς, Ὀαὺ ῬοίἩ οἵ γ]ο]ι γγοτο 1η 1ο Παπάς οἵ 1ο, ρτοβαΡ]γ αἰτοαάγ οοπιρίηθαἁ 

Ιπίο οὔθ. ΤΠο Ρογίίοη ὙΥΠΙ6] Ίνας ἀδοά ὮΥ ]μι]κα οΠΙΥ, απά ΡετῃαΡρΣ πού ἴῃ {Πο 

παπάς οἱ Μα{ίΠονν, ΠΙΔΥ Ὄο οα]οὰ ΡΙ; υπο τοπιαϊπάοτ Ῥπα; ΟΥ {Πο Υπο] ἀοοιαππεπί Ῥ. 

4. ΜαίίΠαν αἶδο ῥροβ9ο55οἆ α ἀοοιπιεπό ποῦ ἵπ {πο Παπάς οἳ [πικθ. Τί 

ἰπο]ιάσα αΏοιίέ οπο Ὠαπάτοά απά Π[.Υ νοιςος οἵ βαγίηςρς οἱ ἆάαδ15, πον” 5οα{ίοτος 

(μτοιρῃ ολαρίοαις ὅ-25 οἱ Μαεαίπον. 

5. Ῥοδιάος ἴμαδο ΠΙΒΙΟΙ 8ΟΙΤΟΘΒ, ἴπετο Ίετα, απάοιβίεάΙγ, 8ενεταὶ οίμοτ 

εοιιτοος οἱ Μαίίποεν απάἆ 1μικο, οὐδ] ου υπθίοη, οαο]ι Πανίηρ Πΐ5 οἵη; (18, ϱ.5., 

Τα]κο πα 5 ΙΠ[8ΠΟΥ παιτα(ῖνο απά ἃ βροοῖα| παττα(ῖνο οἵ με Ρ855ΙΟΠ απά ΤΟΡΙΤΤΕΟ- 

ἄοη δίοτΥ; Μαίίμαιν μϑαὰ 15 Ιπ[απογ 5ίοτγ απά α 80.706 ΟΥ ΒΟΌΤΟΘΒ οἱ ταί]μος 

Ἰαΐο οτἱρίη απαά ΡοτίαΙπῖης {ο {πο ραρ]ο πηπΙδίσγ απᾶ {ο ὑπ ραββίοη ἨΙίουγ. 

ΤῊ {οχί οἵ {π6 (αοβρεῖς οιωρ]ογαά 1ἢ {815 Ῥουίς 15 ὑμαὺ οἱ Ἰλεδίοοίζ απ ἨΠοτί, 

μα ογἰ σα] οχοθ]]οπςρ οὗ πΥΠπῖο 15 που”, ἰΠΙτίγ-ηίηθ γθατς α[ίαι 105. ρα]σαίΙοη, 

ΠΟΘ Βτπη]ν οβίαρ]ε]θά (απ δυο, απᾶ 18. ΠΟΥΠΘΓΘ πποτθ βἰση]Ποαηί {λα 1 {λα 

οοπηρατίδοη οἵ ὑπὸ (Ἴοβροῖ5. ΤΠ αςα οἳ {815 {εχί νι 105 πιατρῖηα| τοβάίησς Ία5 

πηΞάθ 16 ροββῖρ]α ΓοΥ 115 {ο ΠἸπηϊῦ οὐ αἀάϊίοης {ο ὑπ6 Ιαΐὐΐίοι ἴον ια πιοβὺ ρατί ἴα 

[πο586 νατ]απ{ τοαάΊηςς πΥΠΙοὮ ΠΠ]αβίταίς {πο ο[[αοοῦ οἵ Παγπποπ]δύ]ο οοτταρίῖοη Ῥοατίησ 

ἀϊτοσοί]γ οἩ ελα βυπορύϊο Ρτοβ]στη. 

Ῥουπηϊςδίοη οἱ {πο ριρ]κ]οτς, ΜασνΠΠ]αΠ απά ΟΟΠΙΡΑΠΥ, Π{ά., Ἱωοπάση, {ο 

πια]κθ ἀξ οἱ {5 ἰοχί 15 πουθυ ἢ στα{α[ι]]γ αοἰκπον]οάρεά. 

Το Ῥτοβδιάεπὺ ὁαάδοη απά ἴπο Ὀπινοιςίοῳ οἵ ΟΠίσασο νο ἀθδίτο {ο 6χρτες5 

ουχ ἆεερ αρρτοοἰα(ίοη οὗ ὑμὶν οο-ορεταίίοη 1π {πο ραρ]ῃσοαίΙοη οἳ {5 νο]αήᾳο, 

οπου ὑπ 5αΏδιάγ νοῦ (πο Ὀπινοταϊυν, οὐ ἴλο ποοοπιππεπάαί]οη οἵ με 

να 



ΡΚΕΡΑΓΟΕ 

Ῥτορϊάσηί, σταπἰθἁ πὰ πο οχροσία{ίοη οἵ ταεϊπηΡιτξεεπηεη{, οἳσ νγοτ]ς πιαδύ 5.1}] 

Πᾶν τοπια]ηποά ἴῃ πιαηιβοπρί. ΟἿΥἿ Ἠαατίγ (παπί 816 ἄπ {ο ΜΙ55 Ετιάεί]ε 

ΝΟΥ ΟΡ, Μάτ5. Μαῦοα] Ο. 1,66, Μν. ΜΠ Ἡ. Ἠετάπιαη, Μτ». ΕΙσαβείῃ 

Μαάστ, απά ΜάΤ5. ἆαβδίο Ὀιπίθη ΦοΏπδοη, ο ΥΠ απ Ἰπίογοςί, 5Κ111, απά οΏεεί- 

[Ὁ] 655 αποαιια]εά ἴῃ οἱ οχραἸεηςθ, ανα οο-οροταίαᾶ ἢ 45 {ο πιακε {Πο 

Ροο]ς {γρορταρῃΙσα]1γ «οττεοῦ. 

Έπνεβτ ΠΕ ΙΤΤ ΒΌΕΤΟΝ 

ἘΡαδΕ ΦΟΗΉΝΒΟΝ (40ΟΟΡΒΡΕΕΡ 
ΤΙΝΙινΕΒΗΡΒΙΤΥ ΟΕ ΟἨΙσβαο 

Ααριςί 1, 1920 

νι 



ΑΝΑΙΙΥΊΤΙΟΑΙ, οὐ ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΥΝΟΡΊΤΙΟ αο»δΡΕΙ 5 

ΡΑΒΤΊΙ 

ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟῦΤΗ ΟΕ 1Ε505 

ῬαπαΙ] ΕΙ, ΜΑΤΕΗΙΑΙ 1νΝ Νον- 
ΡΑΠΑΙΙΕΙ. ΒΕΟΤΙΟΝΑ Ῥαπα ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

Ώποτιον ΤΙΤΙΕ8 

Μαΐΐ Μαγ]ς 11ο Μαῦῦ Ματ] Τ1κε 

1. Τὰ Κο᾽ 5 Ῥτείαος 1:1-4 1 

9. Το (επεα]οσν (Μ4) 1:1-11 3:28-84 1 

8. Τὴ Βἰτίμ οὗ ζομη Ῥτοπιϊβεά 1:5-25 4 

4. Τηε Απηιποϊαβίοη {ο Ματν 1:26-58 ος 206, 4 

Ια 

5. Τμε Αππιηποϊβίίοη {ο Φόοβορῃ [1:18-2ὅ 1:27,) 21] ὅ 
ο 1": 

91, 95; 2: 

Τα, 210 

6. Ματν8 Υἱβϊέ {ο ἘΠῚ ἢ 1:39-56 6 

7. Τ]1ο Βἰτίμ οὗ ἆομπ [86 Βαρ{]εί 1:57-80 7 

8. ΤῊο Βίτγι ἢ οἱ {6805 2:1- 1:200;2:1: 8 

1:186, 

25α 

9. ΤἩο Αηροὶβ απά {πο ΒΠορηετάβ 2:8-20 8 

10. Τ]1ο Οἰτοαπιοϊβίοη 2:21 1:250 9 

11. Το Ῥτοξεπίβίίοη ἴῃ {πο Τοπαρ]ε 2:22-39 ||2:25αᾳ 9 

19. Τ1ο ΊΙβεππεη ἔτοπι {Πο Ἐαδι [2:1-12 2:4 10 

19. Τπε ΕΙραί ἱπίο Ἐρυρί 2:13-23 2:996 11 

14. Οµήάλοοά αἲ ΝαζΖδγϑίῃ 9:40 11 

15. δις {ο εταβα]επα 9 41-50 11 

16. Εἰρμίοςη Υ6θ8τΒ δὖ Νζδγοίῃ 2:51, 62 12 

ΡΑΕΒΤ ἩΠ 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ το ΡΌΒΙΙΟ ΟΕΚ 
ο -θθτο

οσσσ 
ρο 

Ῥλπα]Ι]βί, ΝατεβΙαΙ 1ν Νον- 
ΑΛΑ Ρ ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ ΒΛΕΑΙΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

Βεοτιον ΤΙΤΙΕΒ 
Ἰ πος 

ταις Ἁπατὶς ΚΘ Μαῖῦὺ Ματ]ς Τ ακο 

17. Τ1ο ΜΙΠΙΒίτΥ οὗ (λε Βαρίκί |3:1-12 |1:1-8 8:1-20 |[4:17ὸ; 11111150; οθτ:2τὸ; 91 18 

105: 121} 17, 158 21 

ο. ΤΣ 

ΘΠ 19: 

14:8, 4 

ο ἱὕὐὕή «ο -Ὅἴ--υὔ-ἷἶ-υὔ-θθ-----
--- 



ΑΝΑΙΥΤΙΟΑΙ, ΟΟΤΙΗ͂ΝΕ 

Π 
ῬαβαΙΙΕΙ, ΝατεηιαΙ, 1ν ΝΟΝ- 

ΡΑΠΑΙΙΣΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ Ῥαξα1,ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 
Ὁποτιον ΤΊΤΙ,ΕΒ -ποὸος------- --οΟοο.-ς-.-ς-.---ς-ς-.ςςς.ς-. ῬΣ 

Μασι | Ματ]ς Τ1]ςΘ Μαυῦ Ματ]ς Τί 

18. Τηο Βαρίίβδπι οἱ ἆθβαβδ, απᾶά {παιο:19- 17 μ. 9:231-ὀ8 [9:6.517:511:5: 9:7 |9:85 17 

(ποποβ]οςγ (1116) 1:1-16 

19. ΤΠε Τεπιρίαίοη 41-11 μμ, 13 Ι4:1-159 20 

ΡΑΗΤ ΠῚ 

ΤΗΕ 6ΑΙΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 

ῬαβαΙ]βΙ, ΜΑΤΕΒΗΙΑΙ1ΙΝ Νον- 
ΡΑΚΑΥΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ Ῥαπα ΕΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ 

Ματε | ΜΓ | 11]ς9 Μαυῦῦ ΜΡ Τ1]ς9 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΙΤΙΕΒ ῃ 

ΟπΠαρτεςβ ][. ΤῊΞΒ ΒΕΘΙΝΝΙΝΟΒ ΟΣΕ 0808) οηκ ΙΝ άΑΙΙΙΕΕ, 
δὲ 20-28 

1:14,.15 [4:14,15 [|3:2; 4:24.}]1:21, 28,4:91, 44 28 

28α; 9:] 39α; 6:60 

20. ΤΠο Ὠερατίατο ἱπίο ( 811|66 4:12-1 

ὅσα 

21. Τηο Ἠε]οσίῖοη αὐ Νασατοίῃ (1116) | 4:16-90 [19:55 -558 |6:1-θα 24 

22. Τ]ιο Οα1Ι οἵ {86 Ἐοιτ (Μί-ΜΙΙ4:18-22 [1:16.20 5:1-11 27 

28. Τηε ἘΏθβροηβο {ο ζαβις’ ουκΚ [4:23-25 9:88 1199: 6:4:44, 14α | 25 

Θὺ; 1:28, 15, 37, 
82, 84α;, 140, 40; 

| 8:70,8 | 6: 170 

ΟΌπαρτεη ΠΠ. ΤΕΒΑσΟΗΙΝά ΑΝΡ (ΙΑΤΗΕΒΙΝαά ΠΙΒΟΊΡΙΕΒ, δὲ 24-27 

24. Α Ώαν ἴῃ Οαρογπαπι 8:14-1Τ [1:21-.34 4:91-41 4:15: 7:|3:11,12 |4: 140 90 

280, 29; 

4:24α; 

12:16 

25. Α Ῥτοαοβίῃπρ Τοιτ ἵῃπ 8116 6 1:35-.39 4:42-44 |4:25:9:9516:60 5.18, τ 9ᾷ 

1δα 
26. Τηο Οα]] οἵ το Έοιατ (16) | 611-141 |4:18-22 |1:16-20 84 

27. Τμο Ηοκ]ίηᾳ οἵ ἃ Ίμοροτ 8:1-4( [1:40-45 [5:13-16 86 

Χ 



ΑΝΑΙΥΤΙςΑΙ ΟύὐΤΙΗΝΗΕ 

ΏΕοτιον ΤῚΤΙΕΒ 

ΟπΠαρτεη ΤΠ. 

ῬλπλΙΙ ΕΙ, ΒΒΕΟΤΙΟΝΒ 

! 

Ταῦ | ἉΤαιν]κ λα | ἈΤαγ]ς | Τα1]κο | 

Γ Ῥλπαιβι, ΜΑΤΕΠΙΑΙ1Ν Νον- 
| ῬλπλΙ ΕΙ, ΞΕΟΤΙΟΝΒ 

- 

Ταῖῖτο 

ΤῊΒ ἀπΟΨΙΝα ΗΟΒΤΙΠΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΛΕΙΒΕΕΒ, 
δὲ 25-92 

98. Το ἨΠοα]ῖπρ οὗ α Ῥατα]γ {1ο 9:1-8 2:1-12 |5:11--.26 ο 21ο.” 37 

29. Τηο ΟἹ] οὗ Τιονὶ 9:9-13 |2:13- 17 Ι5:21-932 40 

80. ΤΟ Οιοβύϊοη αρουαὺ Εαβίησς 2:14-17 2:186-22 |5:95-59 41 

31. ῬΙυοκίηρς αταϊΐπ οη ἃ ΞΘ ΌΔΙ ἢ 12:1-8 |2:23-28 Ι16:1-5 42 

82. Τμο Ἰίμετοά Ἡαπά 12:9-14 |3:1-6 6:6-11 14.5. 12:] 44 

24. 14:59, 

4α 
] 

ΟΠλρτεΕ ΙΝ. ΤῊΒ ΟΠΑΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ 1508) ΕΟΙΙΟΤ/ΕΒΒ, 
δὲ 99, 84 

38. Τ]ο Ἐαπιο οὗ 6818 12:15--.21|3:}7-12 | 4:25 1:940 6:17-19;: | 46 
4:41 

94, ΤΠ ΟΠοοδίπς οἱ {μ6 Έννε]νο ο ο ο) ο-1α; 10:11:06. 8: 48 

2-4, 12: 7-10 

| 15: 4:25 

Οπαρτεη . ΤῊΒ ΒΕΗΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΥΝΊ, ὃξ 30-44 

85. Τ]ο ΟΠαταοίοτ απά ὨιίΙε5 ο δ.1-16 [5:20 86 18: 9: 70:15... 18, 49 

Τ1βοῖρ]θβ8 δ0ὺ ασ ασ τα 
210 940, ὅδα; 

11:98; 8 

16 

36. Τ]ο Ἡ]σ]ίοοιξηοςς οἵ {86 Ἐίηρ-]5:11-20 16:7 52 

ἆοπι απά {ο Ταν 

97. Το Ἠιρ]ίεοιβΠεξΒ οὗ {86 Κίπρ-]5δ:21-48 6:27-56 [115:9, 8; 9:47, 459119:58, 59: 52 

ἆοπι απά {πο Τοαασβίπς οἵ πο 1917, 9: | 10:4, 11. 16:18 
Ὀγπαροσιθ Τ:12α 12.79.9} 

38. Τε Ἠὰαρ]ίθοιβηθβΒ οὗ {πο Ἐίησ-]6:1-18 6:92; 26:14:06, 95:19:90: 11:31 57 

ἆοπι απά {ο Οβίοηία{Ιοπ οἵ ἴ]α 41315:9511:25 ρ-4. 9ο. 

7ονγ8 40 

39. Ττιβάηρ απὰ Βοατνίης «ο46:19-54 12:33, 94:] 60 

ΑΙοηπο 11 84. 

σι. τὰ 

19112:22 

-31 

40. Οµπ ο ιάσίησ τ.1-6 6:37-42 15: 140; 4 :240 63 

10: 24, 

2δ5α 

41. Οµπ Αρκίηρ οἵ αοά 1:1-11 21:22 11:24 11:0-18 | 64 

χὶ 



42. 

48. 

44. 

48. 

46. 

47. 

48. 

49. 

51. 

52. 
58, 

ΑΝΑΙΗΥΤΙςΑΙ, ΟύΤΙΙΝΕ 

ῬαπαΙΙΕΙ,  ΝατΕΗΙαΑΙ 1νΝ Νον- 
Ῥαπαίί ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ Ῥλπππμοομππον 

Ὀμοτιον ΤΙΤΙΕΒ ασια ΝΕ ῬΣ 

Μαῦῦ Μ{ατ]ς Το Μαις ἉΤατκ 1119 

Τ{οε (οἰάεη Ἠ ι]α το 22:40 0:91 65 

Οµπ Ὠοῖησ ἨΙρῃ{ίθδοΙβΒΠΘΒΒ 1:13--21 6:48-49 ο οὐ 815 19:24-5- | 65 

106; 12: 00: 19: 

85, 940 26, 27 

ΤΠ Ἰ[οπάετ οὗ πε Μι]ααάε 1:28, 99 22 7:1ὰ 65 

Οπαρτεη Ἡ]. «αΑΙΠΙΕΑΝ ΕΝΕΝΤΡ ΝΜοτ ΝΑΒΒΑΤΕΡ ΒΥ 
ΜΑΕΚ, 8ὲ 45-49 

ΤῊΣ Οεπθυτίοη)8 βετναπῦ 8:5-13 1:1-10 |[7:28δα,19: 19:29, 65 
42. ο, 250, α 

2219). 

24:51; 

25:90 

ΤΠο ΕΗαϊξίηςσ οὐ ἴπαο ιάονν5 1:11. 1] Τι 
ΞΟΠ 

ΤῊ Μεββαρο ἴτοπι ἆομη {Π6|11:2-830 π: 18-56 [21:810, [|1:2: 9: 15.10.16; 52] τὸ 
Ῥαριῖξί 92:19:90, 4:90, 285 | δὺ; 14: 

48Ρ; 10: 9οὺ; 10: 

15: 28: 19--15, 

180 19512 
ΤῊ Αποζημημ οἱ 4655 (1.Κ) 1:36-50 [9606:6,͵]ιή [14:8 τι 
Α Ῥγεβδομίησς Τοιτ, ΊΟΠΙΕΠ Ας- 8:14 79 
οοπΙΡΒΗΏΥΙΗΩΡ 

Οπαρτεη ΥΠ. ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝΡ ΒΠΒΡΙΟΙΟΝ, δὲ 60, οἱ 

.ὍΌπ Οµαδήηπσς οι Ώοεπιοη8β ᾿ν]12:22 45]3:19ἱ 30 9: 82-34:|8:22[; 9: 111 :14-291| 79 

ῬεείτεραβΡ (Μί-ΝΤΙΟ) Τ:16-20: 40:58:12 | 9:50; 

ο 100. πο Πθςωοι 

το 95: 49-45: ὃ: 

99:16:4α 90, Τὸ; 

11 :29-- 

95, 24-26 

Τµε Εϊπάτεα οἵ Ζ6βαβ 19:46 503:31-35 |8:19-21 86 
δον μποτ ἘΣ ΡῈ  Ἐπϑυθθν τ τὰ νο 

Οπαρτρη ΤΠ. ῬΑΒΑΒΙΕῈΒ ΒΥ ΤΗΕ ΘΕΑ, δὲ 02-65 

Τ{ο9 Βοἵ]β 13:1-9 |Ι4:1-9 8:4-8 Οὐ 47 Ι|Ο 8 47 ο 8 47| 87 

ΤἩο Ἠθββοπ ἴοὸσ {1ο Ῥαταρίες [13:10-117]4:10-12 Ι8:9, 10 4:25 8 : 15ὺ, | 89 

120,10: 

28, 24 



ΑΝΑΙΥΤΙΟΑΙ, οὐΤΙΗΝΗ 

ῬλπαΙίΕβί, ΝΤΑΤΕΠΙΑΙ ΙΝ Νον- Ὕ Ὁ (ντι χα 4 1 81, οτΙΟΝ5 - 
ΡΑΚΑΡΙ ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝ ῬλΕλΙ] ΕΙ, ΘΕΟΤΙΟΝΒ 

ΒΈΘΤΙΟΝ ΤῊΤΙ ΕΒ Ἐς ΣΕ. ος ραν ας μέ εναν μα ες ἢ τ ΕΣ 

Μαιῦ ἉΤαγ]ς Τικο Ματίς Ματγ]ς Τμι]κο 

54, ΤῊ Ἠχριαπα(Ιοη οἱ {πὸ ΡαταβΙει13:18 434:13-20 Ι8:11-15 4:12} 90 

οἵ {πο Βοἵ]ς 

6δ. Όπ {πο [75ο οἱ Ῥαταῦιοβ 4:21-25 Ι8:16-18 5:15:10: 101647 11:95: 121] 92 

200. Οἵ 2. ΟΙΦ47. 

54. ΤΣ: 6:35); 

20. 18. 19:26 

12:25:29 

66. Το ΤατοβΒ 13:44 90 93 

57. Τηο ϑεοαὰ ἀτονῖηρ οὗ [56] 4:26--29 904 

58. ΤῊΘ Μυβίατα Ῥαοςά 13:51, 32|4:30-32 19:18, 19 | 94 

89. Τῃο Τεανοη 13:33 ᾿ 19:20, 21 95 

60. 7Ζ6βιιβ᾽ Ουβίοιη οἱ ϑ' Ρροακίηρ ΙΠ[13:34, 3564: 393, 34 95 

Ῥαταβ]θΒ 

61. Τπε Ἐκρ]απαίίοηπ οὗ {Πε Ῥαταβ]ο[13:36 43 Οἱ 66 45, Οἱ ξ 47 ΟΥ 6 45. 95 

οἵ {ο ΤατοΒ 47 19:28. Οὗ 

δ 47 
62. ΤῺ Ἠιάάει Ττοαβιτο 13:44 97 

09. ΤΠο Ῥοατ] οὗ ατοαύ Ῥτίος 13:45, 46 97 

64. με Ὅταρ Νεί 13:41 560 Οἱ ὃ 45. ΟΥ 58 45. | 97 
. 13:43 19:28 

05. ΤΏ Ὀ πάοτδίαπάϊπς απ [1886 οῇ13:51-583 95 

Ῥατββ]θβ 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΙΧ. ὮΤΏΕΕΡΒ ΟΕ ῬΟΝΕΗ ΑΒΟὉΤ ΤΗΕ ΒΕΑ ΟΕ (ΑΙ ΙΕΕ. 
ΑΝΡ ΒΕΤΟύΗΝ το ΝΑΖΑΠΕΤΗ, δὲ 66-69 

06. ΤῊΘ ΒΗΐης οὗ εο Τεπαρορί [8:18-27 4:35 -41 |8:22--25 9:57-600 95 

607. ΤΠε (πεγαβαοπο Τεπποπία8ο 8:28-394 |5:1-20 |Ι8:26-39 100 

68. Τµο Ἠαϊδῖηρ οὗ ζαϊταςξ’ Ώαιρ]ῃ-|9:18-94 Ι56:21-45 Ι8:40-56 9:11. ΟΓ]Οἱ 8 141. Οὐ δ 141.104 

ἴοι, πὰ ΟίΠπετ Αοἰβ οὗ Ποα]ίπς δξΙ41,50| 8:22-26.| 11:14 15 

ΟἹ αὶ δ0 

09. ΤΠε Ἠο]θούϊΐοη δὖὸ ΝαζΖαγοίῃ} 13:54-586:1-θα 4:10-24 [109 

(Μι- ΜῈ) ῬῈ 

ΟΠΑΡΤτεη Χ. ΠΙΒΟΟΉΈΒΕ ΤῸ ΤΗΕ ΤΝΒΙΥΕ ΟΝ ΡΕΒΑΘΗΙΝΟ 
ΤΗΕ (108ΡΕΙ,, δὲ Τ0--76 

70. Τποε Ῥαεπάϊπρ Ἐοτία οὗ {πειφ:356-10:/6:60,Τ [9:1 4.οο. 14 [ ο ασ ο 4:}11] 

ΑΡοβί]θβ 4 14 99:98 :16-|ἱ 44:6:14-- 

19α 16 

ΤΙ. ἹποτγαςίίοηΒ {ος {Πο Τοῦτον [10:58-15 Ι6:8-11 [|9:2-5 10:1}; 4: 16:7, 12:11419:1:10:9-ἱ118 

Τ2. 

1» 105} δρ οι 12 

16 18: 

11:24 

Ῥετβοοι οι Ῥγθαϊοίθα 10:16-23 11:24; 24:}13:9; 6: 10:38: 91: [116 

9, 18 110; 19: | 12 -- 19: 

11-18 12:11,12 

ΧΙΙ 



ΑΝΑΙΥΤΙΟΑΙ, ΟύΤΙΗΝΗ 

ῬληΑΙΙ ΕΙ, ΞΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΊΤΙ, ΕΒ 

ῬΑΒΑΙΙΒΙ. ΜΑΤΕΗΙΑΙ1Ν Νον- 
ῬΛλΕΑΙΙΤΕΙ, ΞΒΟΤΙΟΝΒ 

Μαῦῦ ΝΤατ]ς Τλικα Μαῦύ ΜΡ 1 κο 

78. Οοιυτασοε απᾶ Εαϊι 10:24--33 βοῦν 1:16:40 5:18 

ο 9ο Δ Ἰ Ξ 

ο: 21: 18: 

9:26 

74. Οµπ Τακίησ 1ρ Οπε)8 ΟΤο55 10:44-99 16:240, 95ἱ19:15: δ:192:51-559:120 

940, 85 14:26, 

2η, ος 

ϱδῦ, 24: 

17:38 

75. Οπ Βοενατάβ 10:40- 42 18:58 9:97, 41 10:16: 91121 

450 

16. Τμο Ὠερατίατε οἵ 165815 απά {Π6|11:1 6:12,13 19:6 πρι 7. -δ- 122 

Τ1561ρΙ68 7:28; 15: 

5: 19: 

901 

ΟΠαδρτεπ ΧΙ. Της ΟτΙμΑακ ΟΕ ΤΗΕ (ΙΑΙΠΙΕΑΝ ΟΕΚ, δὲ 77-80 

. ΤΠο Ώσαίῃ οἱ 1ομπ {πὸ Βαρίςδί14:1-12 16:14-29 19:19 πα 
78. Τμο Ἐοράϊηπσ οἳ ἴπαο ἘϊνειΙβ:19- |6:30-46 |9:10-11 

Τποιιβαπα 234 

79. ΤΠ Υἡ δἰϊκῖπρ οη {πο θεα 14:290-- ξ ][0:47-56 

90 

. Ῥαθΐηπρ νι Ὀππναδμεη Ηδπα5|15:1-20 |1:1--23 

9:19,20 128 

15:82--59;}8:1-0 125 

9:80 

15:99 129 

0:99 191 

ΟΠαΑρτεη ΧΙ]. 

51. 

82. 

15:21-28)1:24-30 

15:29-311:91-57 
Πο Ξϑ'ντορ βοθηϊοίδη ΝΥ Ο8 ἢ 

Πε Εείωτη {ο {ο 888 οἱ (81:- 

168 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΧΙ]. 

838. Τ6 ἘΕσοάίπρ οἵ ἴπο ἘὸουΠ1|18:32--.39]8:1-10 

ΤΠοιυῥβαπὰ 

84. Ὠεοετηαπαάῖησα θίσῃ [τοπι Ποανοπ]16:1-12 Ι8:11-21 

85. ΤΠε Ὠ]ιπά Μαη οἱ Βείπβαῖάα 8:22-26 

χῖν 

ΤΗΕ ΘΥΠΗΟΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΟύὐΗΕΝΕΥ, δὲ 81], 82 

194 

196 

10:6 10:47} 

ου τς ὅγ ου ὐὌθ----------- 

ἨΕτύην το ΤΗΒ ΘΕΑ ΟΕ (ΑΠΙΓΙΒΕ, δὲ δ9- 55 

14:19-28α6:90-46. |9:10-17 [187 

12:996 19:54-56:1199 

11:29; 

12:10 

141 



ΑΝΑΙΥΤΙσΑΙ, ΟΟΤΙΗΝΕ 

ῬΑΒΑΙΕΙ, ΝΤατΕεηΙαΙ 1νΝ Νον- 
ΡΑΝΑΙΥΕΙ ΒΕΟΤΙΟΝΒ ῬαπαΙΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

Βποτιον ΤΙΤΙ.ΕΒ Μᾶαῦῦ | ἉΤατ]ς | ΤῸ Μπας ΜΤατ]ς Το 

Οοπαρτεη ΧΙΥ. «ΙούΗβνΕεΥσ το 6ΑΕΒΘΑΕΕΑ ῬΗΙΠΙΡΡΙ, δὲ 36-91 

86. Ῥοίοτγ᾽ 5 Οοπ/[θβδΙοἩ 16:14 90:8:21-30 19:18-21 15:15 142 

97. Ἰοδας Εοτοίο]]ς Ηϊ5 Ὀοαί]ι .8:231--288:31-9:1]9:22--97 17:22, 29:19:81: 10:17:25): [148 

20: 18: | 99, 94 44: 18: 

10 : 88, 9] -δ5δ; 

99, 98 13 πο» 

17. 88: 

12:9 

88. Τ]ο Τταπεβσιγα{οη 11.113 /9:2-19 |9:28-96 [13:17 5.11 3 99 148 

89. πο ἨἘρήερίίο Βου 1Τ:14-909:14-29 |9:97-49α]|291:21 11:25. ος [17.260 149 

90. ᾖθεις Ασαΐη Ἐετοείθῖι ΗΙ5[17:22,239:30-32 |9:48ὺ -45||10:21; 20:|8:31:; 10:9:22;17: 1152 

θοϑίἢ 18 33, 84 25; 18: 
91-55 

91, Το Τεπιρὶο Ταχκ 1171:24-97 0: 38αᾳ 150 

ΟΠαρτγη ΧΥ. ὨΙβδοούσΗββΕον ΗύΜΙΠΗΙΤΣ, ξξ 92-98 
ποτ Πε Πο το ον πως το τεσ τι αι στ ρε 

92. πο 15 «ωτεαίεβί 7 18:1-56 [9:33-37 |9:46-48 [17 : 24α; 10:48, 44932:26; 181153 
δο Ἱ]- 18 τή 10.16 

20 : 260, 

21110:40 

93, Το Μαπ Οδβίϊησ ουὖ Ώεπιοηξ 9:38-41 9:49, 50 [112 : ὅθα: 11:28α 154 
10:42 

94, Οπ ΟΠεποῬθΒ 18:6-10 [9:42-50 Ῥ 50, 29: 17:10, 2115 

190 14:94 

95. Τὴ Νϊποίν απά Νὶπθ 18:12-14 15:4-- 157 

96. Οοπορτηίηπρ Ἠοεσοποϊϊα οι 18:15-1Τ 17:38 158 

97. Βἰπάϊηπρ απά Τ,οοβδίηπσ 18:18-0 16:19} 159 

98. Οµπ ΕῸΓΡΊ ν ΘΠ6585 18:21--35 6:18 11: 55 17:4 159 

ΡΑΗΤ ΙΝ 

ΕΕΟΜ Ο6ΑΙΙΠ ΕΕ ΤΟ ΤΕΕΚΕΠΡΑΙΕΜ 

ἘλΗ ΛΙ] ΕΙ, ΜΑΤΕΠΗΙΑΙ 1νΝ Νον- ΒΑΣΕΙ, ἼὝΤΙΟΝΕ ῬΑΒΑΙ, ΒΕυτιο ῬληλΙί]ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΕ 

1 

ΒΡΟΤΙΟΝ ΤΙΤΙ ΕΕ μὴ Μακ [ [λικὸ Μπαιῦ | ΝΤατ]ς | Ταίκο ΜΠαυί 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ Ι. ΒΕΝΡΙΝΟΩ ΛΙΕΒΒΕΝΑΕΠΒ ΒΕΕΟΒΕ ΗΙ5 ΕΑο, δὲ 990-103 

| 99. Το Ὠορατίμτο ἴτοπι ἀ41εο 19:11, 10:11 

100. ΑπΠβνγοΓβ {ο Τητος Τ1ςοῖρ]αξ 

9:51-06 

9:57 -62 

102 

δ:19-22 168 

χν 



ΑΝΑΙΥΤΙςΑΙ,  ΟύΤΙΗΝΗΕ 

ῬαβαΙΙΕί, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ΒΕστΙονΝ ΤΙΤΙ ΕΒ 

ῬαπαΙ]βΙ,  ΜαΑΤτΕΗΙΑΙ ΙΝ Μον- 
ΈλΕΑΤΙΙΕΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ 

101. Μιβείοπ οἵ ὑπὸ ΒονοπίΥ 10:1-16 10:1; 9: 

οὗ ο 

10: 7 - 

1θα, 18; 

11 : 21- 

24; 10: 

40:18:8 

102. Τ1ο Ἠείιτη οὗ {π9 Βενοπίν 

28 : 18; 

9 10: 17 

10:25--317||22 : ὅδα, 

837-40 
108. ΤΠε ἄοοά βαπιατίζαη 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΤΠ. 
ῬΕΑΥΕΗ, δὲ 104, 

104. 

105. 

γιβιύ {ο Ματίμα δὰ Ματν 

Οοποετηίηπρ ΡΓΑΥΕΓ 

10:38-42 

{33:1 

Οπαρτες ΤΙ. 
δ8 106-110 

10:11-2411:25 -27Π16:13Ἠ 

11:1-18 [6:9-185: 7:14:56, 88 

Ἐ ΕΡΕΟΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΑΒΙΘΕΕΡ ΑΝΡ ΤΙΑΠΣΕΒΒ, 

θ17-11:9:19:2-5, 4δύ|164 

97 

165 

12:29-9]1 169 

ΞΙΝΟΙΕΝΈΒΒ ΟΕ ῬΌΕΡΟΒΕ ΑΝΡ ΒΕΙΙΒΕΥΙΝΟ 
105 

171 

172 

106. Οπ Οαβάπρ οιυ Ώεποηπβ Ὦν 11:14--28 

Βοσορ (1.Κ) 

9:82-84; 

12 : 22- 

24, 88, 

25 -ϑδ0, 

107. Τ]1ο βίρη οὗ Φοπδῇ 11:29-32 12:39--42; 

16:4α 

108. ΤΠε Τηπετ Τἰρῃῦ 11:33--36 

109. ΤΠοε Ἠοριικο οἱ {πο Ῥ]ματίδοος 11:37 -44 

110. Το Ἠοβριι]κα οὗ {π6 Βογίροξ 11:45 54 

90, 14 

45-40, 90, 

9:22-25;: |9:50 174 

9:40; 8: 

90, 8 

8:12Ὁ 

4:21} 8:10 

12:88, 39)20:406 

ΟΠαΑΡτΕΕ ΙΝ. ΟΟΝοΟΕΗΝΙΝα ΤῊ ΒΤΕΌΠΝΕΒΒ, ΓΙΡΕΙΙΤΥ, ΑΝῸ 
ἩΑΤΟΗΕΟΙΙΝΕΡΒ, 88 111-110 

111. Οοποοτηῖηρ Ἐεατῖηςρ ἀπά Τιυβί- 1911-12 16:6, 110:}5.:ὄ 15; 4:85:17; 211159 

Ίηρ αοἀ 10:260-- | 22: 8:58: 18; 9:26; 

55: ων. 19:98. ο) ο) 1415 

οἱ ορ [ βριμί 

10:19, 20 

ΧνΙ 



ΑΝΑΗΥΤΙςΑΙ, ΟΥΟΤΙΗΙΝΗΕ 
------------------------θθθθθ------------------- ο ----ςυ, ο ..''..... 

112. 

119. 

114. 

115. 

116. 

117 

118. 

125. 

126. 

127. 

Ῥληλίι ΕΙ. ΝΜΤΑΤΕΒΗΙΑΙ,ΙΝ ΝΜον- 
ΕΛΗΑΥΥΗΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΡ Ῥληλ ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

Θκοτιον Τιτι ΕΒ 

Ἁταυῦ ἉΠατ]ς 1 ικα Μαιος ΝΤατ]ς ΓΚ 

ΤῊ Ἠϊοὴ Ἐοοἱ 12:13-21 186 

Οοπεθτηίης αοα᾽5 Οδγο 19:22-34]6:25 --33, 186 
8, 19-21 

Οοποετγηίπς ὟΥ αἰ ο τ] Π65Ξ 12:35--40||[25: 24: 158 

43, 44 

Τηο απ ΤᾺ] Βέδννατά 12:41 -48ἱ94:45-51 159 

Οοποοτηῖης Εἶτο δηα Ὠ]νΙδίοηΏ 12:49--53|10:34-36 [10:38}, 190 

99} 

ΟΠΑΡΤΕΗ Υ. ἸαηνιναβΒ ΤῸ ΤΗΕ ᾷΕΥΙΒΗ ΝΆΤΙΟΝ, δὲ 117, 118 

Τηϊξογργοίϊησ {πο ΤΙπιος 12:54-59:/16:2, ὁ:5ὅ: 191 

25, 26 
Τ]οε (αἱεαῦς Β]αΐη ὃν Ῥϊ]αίο 19:1-9 199 

Οπαρτεε ΥΠ. ΤΈΛΟΗΙΝΟΒ ΒΥ της ὝΑΥ, δὲ 119-124 
ΞΞΕ μας ο. σος μις αμα παω ρω. 

. ΤΟ Ἰοπιαη Ἡοα]εά οἩἨ ἃ Βαὺ- 13:10-17 14:5 193 
ΡαίἩ 

. ΤῊ Ῥαταβίος οἱ {πη6 Μαδίατα 13:18-21|13:31-33 [4:30-39 193 

Βορα απά {ο Τιθαν θη 

. Τηο Οαρβίϊοη ἸλΠείμετ Ἐὸν 13:22-30|]7:13, 14:|10:31 194 

816 βανεά ΘΕ 5 11. 

12. 1:2, 

2ο. 5:11, 

1 Οἱ 

845. 19: 

80;20:16 
. Βερὶν {ο {Πο Ὑατηϊης ασαῖηςί 135:91--3528:37-39 190 
Ἠετοςὰ 

. ὉϊΙξοοιΓδο αὐ {π6 Ταβιο οἱ ἃ 14:1-24 [12 : 100, 3:4 6:9; 13:197 

ΟΒϊοί Ῥματίξδος 11 ο 15 18: 

12: 22: 14} 

1-10 

. Ὀϊξδοοιτδο οϱἨἳὐ Οομηπίίπρ {πὸ 14:25-35}10:87, 98515:340;. 9:19:28). 0900 
Οοεί 16 : 24ὺ;| 505. Οὐἡ δ47 

δ:190. ΟΥ̓ 8 47 
8.47 

ΟπΠαρτεη ΥΠ. ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΟΕ ἄλασΕ, δὲ 125-197 

Τ1ε Τ,ο5ἱ Ώπεερ 16: 1-τ 18:12-14 202 
Τε Τ,ο8ίέ Οοἵη 15:8-10 208 

ΤῺ 1,οβὲ ὅοη ο. 208 

ΧΥΠ 



ΑΝΑΙΥ1Ι641, ΟύὐΤΙΗΝΗΕ 

ῬλῆαίΕΙ ΜΑΤΕΠΗΙΑΙ1νΝ Νον- 
ΒΑ ΒΑΙΙΕΙ, ΒΗΕΟΤΙΟΝΒ το ο 

ἘΝ 

ο ο. Μα | Ματς | Ίο Μαῖυ Ματ]ς Τ1ἱε9 

Οπλδρτεὴ ΥΠΠΙ. ἨΑΠΝΙΝαάΒ ΑΑΑΙΝΡΤ [ΓΝΕΑΙΤΗΕΟΙΝΕΡΒΒ, 
ΤΓΝΜΕΒΟΙΕὉΙΝΕΒΒ, ΑΝΡ ΑΥΑΗΙΟΣ, δὲ 125-191 

198. Το Ὁπ]αεί Βουνατά 16:1-18 6:24 204 

129. Οοποετηῖηπρ {μ6 ἴδ απά ἴο 16:14-18/111:19, 12110:11, 12 205 

Ἐϊπράοπι δή 52: 

19:9 

180. Το ἨΙοῃ Μαπ απά Τ,απαταβ 16:19-91 206 

181. Οοποετηϊπρ Ἐοιρίνεηπθβ8β δα 1Τ:1-10 [18:7, 6, 19:42: 11: 207 

ἘΔ 5. οἱ, "22. 29 
γα, ο» 

οἱ Ὁ Ὁ 

200 

ΟΠΑΡτεη ΙΧ. ΟονοξεΗβνΙινα ΤΗανκΕεῦΙΝΕΘΒ, ΊΑΤΟΗ- 
ΕΌΙΙΝΕΘΒ, ΑΝΡ ΗύΜΙΙΙΤΥ, δὲ 192-194 

192. ΤΙ Ταεη Τιεροτβ 11:11. τ9 209 

133. ΤΏ Οοπηίΐηρ οἱ {πο Κἰπσάοπη 11:20- |24:28,26, 19:91: 8:|9:22, 44: [209 

18:8 οὐ 16: ο ο οσο. 

οἳ- σοι 10ος, ΘΟ ΟΝ" 

2ο. 20ος) νι δι ΦΠΠ| 9} 2 Ὲ 

20-18. 15, ΤΣ 

24 : 87-- | δ:55 

99, 1, 

15: 10: 

909: 16: 

20: 24: 

40, 41,25 

194. ΤῊ Ῥ]αγίδοεο απά {π6 Ῥαβ]ίσατ 18:9- 14 [1295112 14:11 218 

Οπαρτεπ Χ. ΤΕΑΟΗΙΝάΒ ΒΕΥΟΝΡ ΙΟΒΡΑΝ. δὲ 135-141] 

195. ϱοποσγπηῖης Ὠϊνοτος 19:3-12 10:2-12 5:82 16:18 214 

136. Βιαρβῖπσ Το ΟΠ] άτοιι 19:15-15/10:153-16/18:15--1Τ15:5 217 

197. πο ΠΙοἩἈ Ὑουπςσ ΜαπΠ 19:16-9010:17-3118:18-90:1292:990: 20112181 10:20. 221191 

16 900; 19: 

90 

135. Το Ὑϊπογατά απᾶά ἴπο Ἠις-ι20:1-16 19:90 10:91 18:80 991 

Ῥαπάππεη 
199. Πο Ῥτοδἱοίίοη οἵ ἴλο Οτιςσί-[ο0:1Τ-19/10:3423419:91-3416:91:1718:91:9:9119:22, 44222 

Πχίοη 2218 17:25 

140. Πο Απιζιιιοιη οἳ 2868 δηα|30:20-28]10:35-45 ΘΠ 9:8δὺ 12 : 50α; [29 

Φοῆπ 22 : 25-- 
21:9:45δ0 

141. ῬΒατίπιθι5 Ποα]οὰ 20:290--94/10:46-5218:535-49:9 : 27-91; 220 

15:22 

ΧΥΤΙΙ 



ΑΝΑΙΥΤΙσΑΙ, ΟΥΤΙΗ͂ΝΕ 

Ῥλπαιίιίει,  ΝΜΑΤΕΠΙΑΙΙΝ Νον- Ῥ 1, προ ΝΒ | ᾿ - 
πο ΒΟ ος | ῬλβλΙΙ ΕΙ, ΒΒΕΟΤΙΟΝΒ 

Ῥεοτιον ΤΊΤΙ ΕΒ Μαίς 
ΜΑΙ | Τικο | ἉΤαις ἉΤατ]ς | μη 

ΟΠΑρτεη ΧΙ. ΤῊΝ ΑΡΡΗΟΑΟΗ ΤΟ ζΕΠΌΒΑΙΕΜ, δδ 142, 145 

142. ΖαοςἩθις {πὸ Ῥιαβ]ίσαη 19:1-10 9 

148. Ῥαταβ]ε οἳ {πε Μίηςρ 19:11 -28Ιἱ25:14, 19-ἱ19:94: 4:8: 150 205 

8 20:15 12 26:10:92 

ΡΑΡΕ  γν 

ΤΓΑΡΤ ΡΑΥ5 ΙΝ ΙΕΒΌΡΑΙΕΜ 

ῬΑΒΑΙΙΕΙ, ΝΤΑΤΕΗΙΛΙΗ1ΙΝ ΝΜον- τοττα 
ΒΑΕΑΙΙΕΙ. ΒΕΟΤΙΟΝ5 ῬΑΠαΙΙ ΕΙ, ΘΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ἘΝ 

ΒΕΈΘΤΙΟΝ ΤΊΤΙΕΒ Μαῦὺ Τατ] | ΠΚ6 Ἆταις ἉΤατ]ς | ΚΘ 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1. ΤῊΞΒ ΑΥΤΗΟΕΙΤΥ ΟΕ 9Εδῦ5 ΑΒΒΕΗΤΕΡ ΑΝΡ ΠΕΝΙΕΡ 
ΙΝ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ, 8ὃ8 144-148 

144. Τηο Ττιαπιρῃα] Επίτν 21:1-11 [11:1-11 19:49 44 04:90; 21:13:2 21:66, 37 289 

17 

145. Τηο9 Ουτβίηρ οὗ {πο ΕἸς του 11:12--,4 ο. 19 11:20 Ἂ 

146. ΤΠε ΟΙεαηβῖηρ οὗ ἴπε Τοεπιρ]ο 121:12-11711:15-1919:45--48 22:38 11: 110 21:87 2835 

147. ΤῊ Τμεβδροηπ οὗ ἐμ6 ἸίΠετε|21:18-22411:20-25 17:20; 6:111:19-.14 117:0:11:91997 

ΕῚσ Ττεα 14. 15.1.7 

72 15-19, 

85 

145. ᾖθειβ᾽ Αυποτιιν ΟΠαΙεπσεά δ Ὁ. ας. 19.:95: πμ αγ! 239 

49 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΤΠ]. ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΟΕ ΊΑΗΝΙΝα το ΤΗΕ ΨΦΕΎΊΒΗ 
ΓΠΕΑΡΕΗΒ, δδ 149-181 

149. Τη Το Ῥοπ8 21:28--32 ο40 

150. Το {{πίδ]|Ὁ{π} Πιαβραπάπιειη [21:33--46|12:΄1'-12 .20:9-19 940 

151. ΤΠ Ναττίασο Εοθαςδί 22:1-14 8:12; ὃ 45 14:10 Η.243 

13:28 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΤΠ. ῬΈΒΑΤΕ ΜΨΊΤΗ ΤῊΗΒ ΕΝΙΞΗ Ἠύῦ1/ΕΒΒ, δὲ 152-158 

152. Ῥαγίης Ττῖιρια{θ {ο Οα6βαχ 22:15-22|12:΄1213-117.20:20-26 245 
158. ΤΠε Ωιεβδίῖοη αΌοιί {πε Ἠοςιιτ-|22:43-95912:18-21 20:21 -38 11: 18ὃ 246 

τθοΙΟΏ 



ΑΝΑΙΥΤΙό641, οὐ ΤΙΗΙΝΗ 

ῬαπαΙτΕι, ΝΑΤΕΗΙΑΙ.1Ν Νον- 
ΕΑΠΑΝΥΕΙ ΒΒΟΤΙΟΝΣ ῬαΕαΙ]Ι ΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ΘΠΟΤΙΟΝ Τ1ΤΙ/ΕΒ ρε Ὁ δ' τ τὐσεξτιν ρθε ΑΘ ών 1. 

Μαείύ Ματικ Ί 1κο ΝΤαζι Μᾶς 1π|Κ6 

154. ΤΠο Ωιαοδίῖοη δρουύ πε ἄτθαί|29:94-40/19:28-34/20:99, 405 :45: 19: 10:27 245 

Οοπιππαπάπιεηξ 190; 17: 

120; 22 

46 

155. Ζ26βι5᾽ Ωιοξδίίοπ αροαῦ πο ϑοη]22: 41. 460[12:35--317]20:41- 44 12:84} 20:40 250 

οἵ Ώανιὰ 

ΟΠΑΡΤτΕΗΠ ΙΥ. ὨεΕνΝυΝοΙΑαΤτΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΗΙΒΕΒ ΑΝΡ 
ῬΗΑΗΙΒΕΕΡ, δὲ 156-159 

156. Οβιεπία(ίοη 93:1-19 19:38-40)20:45-41|ἱ90:026, 27 Ι9:550; 10:11:46, 45:25] 

48, 44 9: 4δὺ; 

Ὁ : 920; 

14 ο 11": 

18 : 140 

157. Υατίοιβ 5118 39:14 96 δ:94:285: 12:95 11:52, 99 |25ὸ 

6; 85: 70; -44: 20: 

12:84 40 πο 

47,45 :9: 

ΟΡ 11: 

49-51 

158. Τ,απιθηί ονοτ {1 6γ58]6πῃ 25 :9Τ1-99 19:54, 9ὺ [257 

159. ΤηΏο Ὑγιάονν5 Μία 12:41-4421:1- 4 258 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ Υ. ΠΙΒΟΟῦΉΒΕ ΟΝ ΤΗΕ [51 ΤΗΙΝΑΒ, δὲ 160-169 

160. Ῥτοάϊοθίοη οἵ {πὸ ΓΠοδίτιοίΙοπ/24:1, [19:12 |21:5,6 19:44 205 

οἵ {πο Τεπαρ]α 
161. ΤΠο «τοααί Γτιρι]αὔῖοη 94:3-14 119:39-13 [21:}7-19 110:17-2219:22 19:11. 19 ο59 

90 Τα 

1695. ῶ]ο ΑΡοππϊπα(ίοη οἵ Γοδβο]α{ΙοΠ|24:15-28|19:14-23|41: 20-44 1Τ:91, 29,962 
24, 870 

168. Οοπορτηϊπς {πο Οοπιῖηρ οἵ {64:99 91:19:44 21241:25-28 2605 

ΟΠ οἱ Μαπ 

164. Τὴ Ποιτ ὑπαὺ Νο Οποε Καον- 34:32. 44|13:28-317}21:29--33||12Ὁ:14, 19 17:26, 97,206 

δίῃ δ ος, 

10: 19. 

16. 19: 

99, 40 

105. Οοπορτηϊηρ Τα μ[α]πεβς 34:45 51 21:34--36||8 :12. Οἵ 12:49-46:2605 

ὃ 45 18 :28α 

100. Ῥαταβ]ια οἵ {π6 Έεπ ὙΊγρη5 25:1-19 24:42 18:38, ὁδα|12:95, 96:12609 

19: 250 

ΧΝ 



ΑΝΑΙΥΤΙσΑΙ, ΟΟΤΙΗ͂ΝΕ 
....ήή ΠΠ θ-----------

------ 

Ῥλπαιμδι, ΘΕΟΤΙΟΝΒ ΡΑΠΑΙ ΤΕΙ, ΝΤΑΤΕΗΙΛΙΙΝ Νον- 
ἘΣ ντ ἂν ΡΑΒΑΙΕΙ, ΒΕΟΤΙΟΝΒ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΊΤΙΕΒ - 45 να ο [πω μω νοι ὙΞΈ ΤΕΣ Ῥ. 

ἉΤαιῦ ΜΆ ΓΙ Τλικο Ἁταυς ΜΓ, Γιο 

: Σ "πε ον; 

167. ῬΑΓΘΌΪ6 οὗ ὑμ6 Τα]επίς 25:14 90 18:12; 8: 19:54; 4:19:12--27.}271 
Ἴ ου ο 8: 150; 

8 45 19 : 28 

108. Οοποετπίης ὑπ οαάσπιεπί οἱ 29:31 46 974 

{86 ὅοῃ οἱ Μίδῃ 

169. 7655 Τιοάροδ οη ὑμ6 Μοιπί οἵ 3} 97. 58||21:929, 17 12:05. 14: 9275 

Ομ νεΒ 49:11 
11, 19 

Οπαρτενπ ΥΙ. 505’ Τια5τ ΙΝΤΕΗΥΙΕΥΥΒ ΜΊΤΗ ΗΙ8 ΏΙΒΟΙΡΙΙΕΒ, 
88 170-179 

μις τω μα μις ων ων κο. εν: ο σ΄ το Ἐς 

170. Οοπβρίταογ οἵ ἐμ ΟΠΙαΙ Ῥυϊοβίβ26:1-5. 14:12 1224112 17:28; 11: 275 

1 19:55: 

19:1 

171. Το Αποϊπίϊπσ οὗ 7655 (Μ{-26:6-13 [14:3- 7:96-55 [270 

ΜΙ) 

172. Ῥ]οἱ οἵ ααάαβδ απά {με Βίας |26:14-16/14:10,11:22:3-6 277 

173. ΤΗε1,Α5ίβάρρες 46:11-3514:12-3122:1-38 18:1;20: 19:84: 10:|9:46, 48ο [278 

25 --28; | 42-4δ;9: 

28.111: | 95ου 

19:25 

Οπαρτεη ΥΤΙ. ΤῊΕΞ ΘΟΕΕΡΒΗΙΝά ΑΝΡ ΏΕΑΤΗ ΟΕ 1Ε5708, 
ξδ 174-150 

νι ο ως μμ οι τυ ο ομως ο 99 5 τ τα 

174. Τηο Αροην ἵη (6{ΠΒοεπιαηε 96:36-4614:392-4222:399 46 06: 19α 11:4} 284 

175. Το Βείταγαὶ απἀ Αττοδί 26:47 -5614:49-5222:41-505 8:17 257 

176. Ττὶία! 1,ο[οτο {πο {ον 5 ἢ ΑΙ{ΠΟΤ-Ι96:5Τ Τδ 14:53 Π999:54-ΠΙ η 

184168 

177. ΤῊ Ττία! Ρε[οτε Ῥῆαίε 41:1-31 [15:1-20 33:1-25 293 

178. Έ]ο Οπιοἰβσῖοη οἱ ψοϑὰξ 41:32. 5615:21-4123:26- 49 299 

179. με Βυσῖα] οἵ ψεδα5 421:51-61 15:42-417 23:50-86 16:1 804 
180. Το ἸαίοἩ αἲ {π6 Βερι]ομτο |91:60 66 306᾽ 

-....Ἔι ήθος θθθθθθ----------------
- 



ΑΝΑΙΗΥΤΙςΑΙ, οὐΤΙΩΝΗΕ 

ΡΑΣ νε 

ΑΡΡΕΑΕΑΝΟΕΣ ΙΝ ΙΕΕΌΘΑΤΕΜ ΑΝΡ Ο6ΑΙΠΕΕ 

ῬΑΒΑΙΙΕΙ. ΜΑΤΕΗΙΑΙ ΙνΝ Νον- 
ΡΑΕΑΙΙΙ ΕΙ, ΒΒΟΤΙΟΝΒ πο παν αασπιος 

Βποτιον ΤΙΤΙΕΘ --------------- -----------ο----- Ῥ 

Μαυς ΝΙατ]ς Ταπι]κα Ματῦ Ματκ 1 1]κθ 

181. Το Πεξιττεοθῖοη Μοτηΐης 28:1-10 Ι16:1-8, [24:1-12 29 :06α 907 

[9-11} 

182. Τηο Βεροτί οἵ {πμ6 Ἠ/αἴο]ι 28:11-15 910 

188. Τῇ Ἠα]]ς (ο ΕπππιαΙΒ Π16:19, |24:19-35 510 
131 

(84. Τηο Αρρϑαγϑποθ {ο {με ΕΙδνεπ π16:14Π [24:36--49 919 

ἴῃ 1 οταδα]αοπ1, απά {Π6 Οοπιπιϊς- 

βίοῃ οἵ {π6 Ὠϊβοῖρ]εβ (1/19) 

185. ΤῊΘ Αρρϑδγϑῃοθ {ο ὑμ6 ἘΠ]θνθη ]38:106-20|Γ16:15- 11:27α 10:22α, 19914 

ἴῃ 8 1166, απά {Π6 ΟοπηπηϊββίοἩ 181 

οἵ {π6 Ὠἱδοίρ]εβ (Μ4) 

186. Τὴ6 Αβοθηβίοῃ 16:19, |94:50-55 915 

201 
ο ο... ο... ἱὕὕθθἥ ή ““-ὐθθθ---------------------- 

αχίϊ 



ΤΑΡΙΙΕ ΕΟΗ ΕΙΝΡΙΝαά ΑΝΥ ΡΑΡΡΑ(ΕΒ, 

[186 Ραρο βσυτο Ιπάϊσαίος {Πθ Ρ8ρο ΟἨ ΒΟ {Πο Ρᾷδβαρο τοίοττεὰ {ο Ὀερίηβδ. ΤΗϊ5 Ταβίο ἆοοξ 

ποῦ τοίου {ο Ρ8858Ρ68 ΓΓΟΠΙ ποη-Ρρατα]]οἱ 5οοΙοΏ5 Ῥτϊη{ος ἴῃ ρᾳγα]]ε]ίδπι {ος {86 ΡΌΓΡΟΒΘ οἱ οοπιρατίδοη.] 

ΒΒΟΤΙΟΝ ΡΛΑΕ ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΑΩΕ 

ας ολ] Εν. 9 1 Μα ρα ιβ νυ ρον ἐξ 31 45 

Τρ ο δι τος φον, 5 5 9Ξ1 τ ριον εις κέν τα 92 44 

πας ος 112... ος οι ςι» 12 10 πο ο ο ο 33 40 

ο ΡΜ Κ΄ 13 11 ΞΘ 50 79 

ο 5: μοι το λε τ τ οὩς 17 18 "ο οπως τοι. 51 86 
ο τν ον. 18 17 Μπας 1ο τς ος οκ εν 52 87 

αμ ΡΞ Ὶ1ρΡ' πὶ τπππιονὶς 19 20 10 σός ο οὐδ τους 58 89 

ο ον κκ ττονν 90 28 18. ολο.» 54 90 
προ ο δὴ 9 97 ο πολ τος πο, 56 93 

ο ο μα εκ ως ὃς 98 99 τὰ ὑπο ΣΡ νον... 88 94 

ΝΠ ο ος Βικ ον ος 86 49 ο νοορσο οὐ ρος 89 95 

σος ος πώ ριονΣ 86 59 οσο το 60 98 

οί ΟΥ̓ΆΒΩ ΟΝ ΕΡῸ ΚΝ 27 50 Ὢρ- 49 ον ώς τς νον, 61 9θὃ 

ΒΞ. ατα τ νων 38 ἘΝ πι ὑομο,ὁοβοσσασιος 62 97 

πο ο πὺ ἐν 89 60 ορ ΔΘ νυν τ πο ΤΟΣ 05 97 

οι ταδε νώ. ὡς 40 68 47-δθ.. «κενο... 64 97 

ον πο δου 41 θ4 ος οσο θα” 05 98 

Μος 45 65 ο Πο λα οσο. 609 109 

ΠΟ Ὁ ἥν απ ο 43 65 πρι 14.7.15. το το. {{| 1289 

ο ο πα ΤΥ ΤΥ 44 65 πο ο ντος. στο «τορη. 18 125 

Μπα ας ρα ο 0 Ὁ τὺ ας 2 90 200 ο ἰ Ξ α δο  ισονοῖς το 129 

πα αν μη. 45 68 πα ο 1 θὲ τὸ το. 50 191 

της ΘΕΟ ΝΣ 94 80 91 8 νε.» τ 81 184 

ο ΕΕ πο πο ος. 600 98 20 91 τ τ τ πο 82 196 

αν Ενας τα νε” 07 100 ρθουν 89 157 

οι Ὁ] ο τν οσον ος 37 ης 1605 Ξε τ΄ τὺ πὸ τος 84 189 

ΠΧ Τν 2: 99 40 το ο, νεο ος. 86 145 

πάς ποσο ς οἷν 90 41 21-28.........»--- -- 7 145 

ΛΑ ΝΕ ο μεις 68 104 Νες 1002 1138. τ τυ 85 140 

Μεαυι Ὁ:56--10:4............ 70 111 τι 0 Ὁ Βαν ο 59 149 

ΔΓ συ σσ πο ορες. ον 71 115 ο ορ νο ο. ος 90 1552 

ο ο ος μον» 72 116 ΘᾺ: οι σας κ. ος 91 152 

ΞΘ ΤΣ σώ τῆ οι ία» 78 118 ΝΤΕ ΒΟ ο ο εαν 92 158 

ο ΠΥ προ ΙΝ ΘΙ, δ, οκ 74 120 ικα στο τμ. 94 155 

4 να ος Ες ο ἐπίς 75 121 Ρα ωρό ωρα 95 157 

ὩΣ τ ἢ ἢ τοι τᾶς οσο πο τος τ 76 122 Το οτος 96 165 

Όσες ΑΡ ο οτί 72 18 390: τ ανοςν ὁ 97 159 

ΧΧΙῚ 



ΤΑΒΙΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΡΙΝά ΑΝΥ ΡΑΡΡΑάΦΕ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΑΕ ΒΕΟΤΙΟΝ ῬλαΡ 

νο 5. ΞΘ τ ἐπι αδον σας 98 159 ΜΆ 50 5..-- πο ὁ σος 19 20 

η ο] πο τ ες 99 162 ο ο σος. 20 28 

ΠΕΡῚ ἔρος ΑΘ ΟΣ 195 214 16- 20 εν οσο. 22 27 

1595 15 τ π πο οᾱ 186 217 ΠΤ ο νου ης ντο» 24 90 

ΠΟΞΒΟΝ ΒΕ Σ πον, ας 197 217 Οσον ο ον νο λε 25 39 

ΜΙπυῦ, ος 1 θα ονο--- 195 221 4) πο ες ο ών ο ασε το 27 36 

ΠΕ Οκ ο ο ος 199 222 ΜΗτΕ 9.9.1: ο ΠΡ ΠΣ σος» 28 37 

ολλ ο σος πο ρορος 140 229 πο λος πουεζετεηοις βὰς 29 40 

ο πα ος οσορο 141 225 15Ξ- 2 τε το πος 90 41 

λα ΟΙ ο ο σις 144 292 π᾿ 91 42 

Πο ΔΗ ΕΓ τας νής 140 295 Ματίς ο [- θα... 92 44 

πρ ο πο τον 147 257 ΓΕ λαο οος 99 46 

29-20 ος 3 ον τιν ος ος 5 145 299 19-19α..... ΞΘ δ διὸ 94 48 

ΝΟΜΟ τὴς 149 240 που ο Ες ος ο 50 79 

ο ο σος 150 240 31. 55. τόνος ας όρρορο 81 86 

Ναι ΞΔ ος 151 249 Νας 4 του... αὐοόδορο 52 87 

πα ΕΟ προ ΡΥ ἃ 152 245 10 ΞΟ οὐχ δον πος 859 89 

Ὁ) οι ο σος 153 246 13:20. Ὑπὸ ο ο Ἱροσοόο δ4 90 

4 ο ἐν πος πος 154 245 21:2 δ δ νο να ες δ8 92 

41: 48 ος αι οοροῖα ήν 155 250 θ- θῖν ς οι ο ος 57 94 

ΝΙΘς ο ο ος. ολο. 156 251 ο) ΕΣ οτος ἘΣ ορ 58 94 

1453 0 Προ το ΠΣ ΣΕ 157 209 39,9 ος ον. 600 98 

ΘΙ ΞΘΟ νὴ ΤΥ Ἐς 158 257 ο τ ρον αν ον ος 66 98 

Μι ο πι Ὅς ο ωδὁ 160 258 ΜΙ ΒΕ ο Ον ος 6 100 

ο η ο ος ος ΝΣ 161 250] λος νο δρυ 658 104 

Ποιο ο κος Ὁ αλλος ει ύχος 162 2602 Ναντ] 6: ΞΞΞΘΟ δν. 69 109 

290-97} τς  ο ἘΝ τ ον 165 205 ΟΡ Εν ΤΥ ΡΣ 70 111 

ΡΞ ορ σος 164 200 ΘΞῚ ΝΠ ΌΝ οοαν ΠΗ 118 

«Εμ νο οταν 105 908. 15 19 πο ο ος 76 122 
ΝΡ 5 δι ο ο. 166 209 το προς τος πο πό 128 

ο οσο ΕΣ ὩΣ 167 271 ο Μο δω 78 125 

Φ1Ξ4θ Ωρα ο Δ ΕΝ 108 274 473 θες σα: 79 129 

ΜΑ, 26: 1Ξ δν ον λατνοιο5 170 275 ΝΤαπΙΕ ώς ΞΟ 50 191 

θ ο. ος τον 171 276 ΘΑ ΞΘ ποτ  ποςοοὅος 81 194 

1416) Γον ο ρε ιν τον 172 οπή ο ο ο ος ρε 82 196 

1 ΞΡ. ο πο ο οτος 179 278 ΒΕ ὃς Εθν ος ολ 89 197 

οἱ αμ ο σος 174 284 η ος λος ρα» 84 139 

47-ὅθ᾽- ο ο ο εώς τω). 175 287 δ λο ΥΚΥΣ ΡΉ᾿ ὁ 85 141 

πε ΩΙ ορ ρασρρο 170 289 αλ ορ ο ορ. 86 142 

πανί οὗ, ΞΘ τ Ὁ 71 299 Νπατὶς δεο]- ΟΠ κ... 87 148 

ολ ο ο ους ὁ 175 299 Νας ΞΕ πε ΠῚ 88 146 

ΞΟ ο ο οσο 179 904 ΞΟ ον ΟΝ ος 89 149 

λαο οσο ο 150 906 ο ο σολ σος 90 152 

Νας ΒΡ -- θεος ος ος τ 151 907 ο ος ος” 92 158 

11:- ΠΩΣ ον 182 910 ον ο ο σον 98 184 

10:20) 2. ον οτε ο 155 914 ο ες ο ον ον τος 94 155 

ο 1:90: ο ορ οσο 17 19 ΝΑΙ ΙΟΣ Εν 99 162 

ΟΞΙ ΣΕ 18 17 ΑΡΕΩΣ μα. 195 214 



1 ΑΡΙΗΝ ΒΟΙ ΡΙΝΟΙΝΕ ΑΝΥ ΡΑΒΘΑΘΕ 
---αα μμ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΛΟΕ 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΡΛΟΕ 

πε Ν 10.179. 10. ο τος. ος» 196 217 πσκο το άρον ιν λα 15 1 
ο σας πο 137 917 ο ο. ος 16 19 
ο ΘΑ ορ σο». 199 999 Ἐσκο οΟς στρ. 17 18 
ο ο ο ο ων 140 998 Ες σε ΨΥ: 18 17 
οσο ο ας 141 996 ιο ιο κ ον το 19 20 

ο. ου 111 ο ον τννος» 144 232 14, 15. τς ἐλ έν νο 20 23 
Τρ πε τς χὰ οόο 145 285 ΡΞ ΠΕΣ ας ΤΣ 21 24 
ΠυΞΙΟ ΤΥ εν τ εν τὰ 140 285 91Ξ ο 24 80 
ος Ανν. 147 987 το πρ Μα. 56 88 
21 ΡΕ τ τ ν οἷς λα ο]στος 145 299 Ποῦ ο Πα ο νο. 26 94 

θα. μας 27 86 τς 1 ρου τὺ 150 24 ο ο οαιο εν -οε-- ; 
15. ΠΡ τ πὸ. 152 245 16:80 ο ο ος 25 37 
ο ροών. 155 240 ο ο σούς ας 29 40 
ο ο ο πας, 154 248 ϑθηθ τ ππτ τ τ πος 80 41 
ο ο ντ οκ Ὑ τ 155 950 Τπικο 6: 1- ο ο ἂς ασ ο 91 42 

55: θες ον 156 251 ο 55 - 
ἘΠ ΤΕΥ τπτυ" 159 258 ος ολλκκκκωκωεωεως Ἔ . 

ο το τς ο νεο ον 160 258 αν ο ο ον ον Ξ 
ἘΣ Πρ ΕΝ ΣΎΕΣ μας 161 259 ορ ος όρη: 2 

{13 558 στο ες τὰ ἢ 162 262 πα ἜΤ ο ος. ο 
ο οτι ΗΕ ΝΟ ος 188 2605 ο ο οσο τς δν ον ΑΝ 
ορ σος. το ὄνον-ο 164 266 δε ας οκ νο. Ἔ ἐξ 

ΝΠ τ ὙΠ ΠΡ οτ τυ τν οδν τις τις 170 275 ο ΣΑΣ ὦ τὴ ἠδ ᾿ς 
18.85 ντο ος. 47 72 ο Στ ες ορώς 171 276 « Ξ ᾿ ἮΣΣ η ορ 0 Ἐπ ανε νο 48 77 ο ο ο σερ» ποκο οι ὁ τυ, ἈΠ ἃ 49 79 ΠΡ ο Ὁ ἐπ νι. 173 278 

Ξ νο μον δ2 87 ον ρα ΤΥ τν ἐπ ς 174 284 ὩΣ ΞΕ 9. ος νεα πον ὡς δ8 89 ΡΠ 178 287 Ἢ 
Ξ ΤᾺ ο 5 τονε τι κι κεν δ4 90 εν οι νο 1710 289 Ξ 
ΞΕ Εἰ 10:8 λυ γι ποτ τος 85 92 πα τῖς 15: 1:90... νο τίς νο ΡΥ 293 Ὁ πο τ ος δΙ 86 οι Εν  πρρΠ ἢ 178 299 ; τ Α ος ΡΣ 66 98 ἐν πετ λος 179 804 ο δον ἣν “τὰ 

ἈΠ 16: 1-8[19-11 [νι νι. 181 807 ραν ν ἐν στα δ ἰδ Ἵ δι. "ΞΞ 510 ει μμ 65 104 
[16-12 18] ς νε εντ νετ: δὴ ο πα ρα. 70 111 {Πρ το 18. Σ23818 ΣΕ ΟΣ ΡΠ ἢ πε ιν τς Ιου” 1856 814 ο ος" ο Φώς 199 
ορμή τ τ τ τῷοὺ-. 156 815 το ο ο ὉΑΣ 77 198 

πο ΙΕ, ο τοι κος δ 1 1 ος ο ον οι 78 125 
ο ορ ο πρπίὴν 8 4 πμ ο. 88 142 
ο ο ο ων 4 4 1ο ολ ώμος 87 143 
ΟΞ τ γος 6 6 ο ων ο ο μκνς 88 146 
πμ ο να λρᾶ, 7 7 πα Μο αν 89 149 

ο ο ἀ7ι,. 20 ππυτι τοῖς 8 8 435- κκ ιά λα 90 152 
μμ. 9 8 46 ος 92 158 

αι σεν, 10 9 ἄ ΟΝ στ Γ τὰς 93 154 
ο δος δας εάν. 11 9 ως τὰ τς 99 165 
ἜΝ ος, 14 11 δ) δ  τ τὸ σας. 100 165 

Χαν 



ΤΑΒΙΕ ΓΟΙΚ ΡΙΝΡΙΝά ΑΝΥ ΡΑΡΡΑάἄΒ 
αν τ» - - - 9» ο ο μι ον ο ο ιο ο  - -Ἕ - - 

ΞΕΕΟΤΙΟΝ ΡΑΟΘΕ ΞΕΟΤΙΟΝ ῬΑΘΕ 

ὕπήτο 10: 1-10. ο... τς 101 164 ΕΠ. 88. Οτο... 197 217 

1755 πα ΟΝ ο ος 102 165 ο] ορ μ ΘΕ. 199 222 

ος ή ο ο ορ] ος νίαις 109 169 ο ασ ΕΡΕ σος 141 225 

ο ελλ τον ποτα δι ορ σὴς 104 171 Τακο Ἰθμ] ΠΟ πὸ ρὸν 142 225 

πὴ πὸ πας 1 |59 Ὁ πὸ. 105 172 ΞΘ πον οτε. 149 225 

1 8 νο εν σος το” 106 1Τ4 ΟΞΑ ΜΕ ΤΟΣ τος νος στο θ᾽ της 144 292 

ΦΘΞΘΘΙ ΤΟΝ ΤΕΥ τῆς ΠΥ Σ 107 177 ο ωρα ο οσους 146 205 

ο ορ οοροσυσοος 108 178 Ῥακο ος το δον ποι τι τς 148 299 

Ὁ ΞΑ Δ ΣΝ Ες ον 109 119 ὉΞΙΘ το ον τ τ: 150 240 

ΖΦ 5, Ξ Ὁ πος πα μὲς 110 181 ρΞ ΘΟ: ΘΝ ἐσ ον σος 152 245 

Ῥηκο ρα ορ. ο ο. 111 188 ΡΞ ΣΟΙ͂Σ ροή σος 159 246 

ορ τ οοσοος. 112 186 0 4Π. ος ος οσα 154 245 

εν πο ο οοορρρρροσο 119 186 41 ΛΑ τ πὸ νον ον 155 250 

μα ισοοοώρασο 114 1858 5 νο ς ΟΝ ας. 156 251 

Πα ποσο δ ς τ ονοῖ: 115 189 πὸ ο ο Ε ο σεν: 159 258 

πρ ΝΣ Ἐπ τὸ ον τ 116 190 πα πο γεν ἡ τλεῖς 160 258 

ρε ο οσο 117 191 ο ο ο τ 161 259 

ἵπκο. δι 1Ξ- Οτο 115 192 λαο πο δρ 1652 262 

ΤΟΞΙ ΤΣ ΡΣ 119 198 λα ΤΣ εις τς ο 169 205 

προς οσο 120 199 ο ο ο. τ ες ΤΟ τ θες 164 266 

πρ ροραρους 121 194 3435 9. πο πο βατ 108 269 

τομ ο τυ δεν σας 122 196 Εμ ρα εν τὰ ΠΝ 169 2τ5 

Ἱμικο 141: ρα ο ον ος ο. 128 197 ππήκο δος Ἡ ος ο Ἐπ τ τες 170 275 

λε οοσος Ὡς σα 200 ο 0. ώρας οσα 172 27 

ἵπικο 15: τος ο... - 125 202 ΞΘ πο ρυσρος 178 278 

ΒΞΊΟΝ τ τ ΡΟΝ 126 208 ο ο πο σος ος 174 284 

11Ξ59. πο πο τ 127 908 Ἄ ΞΘ τας, ο Ίος 175 281 

Ἱπικο 10: 1Ξ153 τ: τοΠὸὲΡνἰ 128 204 δ ες ΠΟΤ ὦ 176 289 

14.Ξ 15. Ὁ ΗΠ οσοι 129 205 ικα θροῦς 17} 209 

193591 λον εν ο. 130 206 ας ΠΥ οσο 178 299 

ἵακο ΤΣ Τον τ π᾿ 191 207 πι μοβ ος ο οιόας 179 804 

11.:19: ο ορ λος ο νὰ 192 209 Τὸ αυ πρι ο... 181 907 

τ 6, 17:90 ΞΞΊΘ Βο. -- 155 209 19:95 ΝΠ 183 910 

τ 6. 18δ- ο ρε. τ το τ" 194 218 αλ τν ΤΑ το τς 184 919 

Οδ Ρορ ο οῖς 196 217 με ο] ο δρόσσοσαὰ 156 915 



ΖΕΙ ΙΙ ΠΩ ὉΩ Φ 0-3 

μασ Ὁ 9 'ω 

ΤΕΣΤΟΑΙ, ΘΥΜΒΟΙΦ ΑΝῸ ΑΒΡΒΗΕΝΙΑΤΙΟΝ»5 

«ΥΜΒΟΙ 3 ΑΝῸ ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΕ ΒΕ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΡΑΒΑΤΟΣ 

ΟΕ ΒΕΑΡΙΝ5 

ΤΟάΕΤΗΕΗ ΜΙΤΗ ΤΗΕ ΜΑΝΟΌΘΟΒΙΡΤ ΘΥΜΡΟΙΦ ΟΕ ΝΟΝ ΒΘΟΡΕΝ 

0οά. Βιπαϊ{ῖσιις, Του ἢ ορηΜΙτγ. Ῥεαίτορταᾶ. δα. ὃ 2. 

0οἆ. Αἰοχαπάτίπι5, Αη οοηίτΥ. ἸἹοπάοῦ. ο. ὃ 4. 

0οά. Ψαίϊοαπιις, Τοῦτ οθη(ΙΤΥ. ΈἨοπιθ. ος. ὃ 1. 

0οά. Ὡριτασπαϊ Ἠοδοπρίας, ΑΕΠ ορηίιτΥ. Ῥατῖς. Βος. ὃ 8. 

0οά. Ῥεζαο, εἰκίῃ οοηίιτγ. Οαπιρτίάρο. Ῥοά. ὃ ὅ. 

0οά. Βαξι]ϊοηςίς, αἰρ]ιί]ῃ οοηίτγ. ἘῬαβιο. δά. ε δὅ. 

Ο0οά. Βοταα]ϊ, πΙπ{] οοηίπγ. Ὀίτεομί. Ῥοά. ε 80. 

Οοά. Ίο]βί Α., πΙη{] οοπΙτΥγ. ἸΠοπάσἨ, Οαπιργιάσα. ος. ε 87. 

Ωοά. ο] βΙ Β, πΙπἰ]ι οοηύτΥ. Ἠαπιριτα, Οαπηρτϊάρο. Βοά. ε 88. 

ΦΙχί]Ἡ οσΠ/{ιγ. Ῥοίτοστας. 9ος. ε 10. 

0οά. ΟΥρτῖα5, πΙπ{] οδη{Ιτγ. Ῥατί. Ῥοά. ετ1. 

0οά. Ἐορῖις, αἰσ]ίῃ οοηίατγ. Ῥατῖ. Ἀοά. εὔθ. 

0ο. Οαπιρίαπις, μα ἢ οδΠ{ΤΥ. Ῥατῖ. 9ος. ε 72. 

0οἆ. Ῥιτραταις ῬοαίτοροΠίαπι5, εἰχίῃ ορηίτγ. Ῥοίτοριας, ΡαΑΐΠΙΟοΡ, Ἠοιπο, 

Τιοπάοη, Ὑϊσηπα. ο. ε 19. 

0οά. πεΙριοτργίαπιις Α., εἰχίῃ οοπίατγ. δ οἸ θη {{68]. Ῥοά. ε 99. 

0οἆ. ἀπο]ριετργίαπιις Ὦ, ΗΕ οοηιτγ. ἸοϊοπρΏ(ίε]. Ἀοά. ε 4. 
Οοά. Νιέτῖθηβίς, βΙχίΏ οθΏη(ΤΥ. 1οηπᾷοἨπ. Βοά. ε 22. 

Οοά. Ὑαἰϊσαπις 954, ἐπ. ἢ οοη{ΙΠΥγ. Ίοιο. δος. ε 1027. 

0ο. Βοτρίαπιις, ΠΕΜ] οοηίτγ. ΊἨοπιο. Ἀος. ε ὅ. 

Ο0οά. Ναπίαπις, {οπί] οοηῦΙτγ. Ὑοηίσο. Ἀοά. ε 90. 

0ο. Μοδαιισηςῖς, πΙπ{Ἡ οθηΜΙτΥ. ἸἩΜοδεον. ἈῬοά. ε 75. 

Έπος (Ἴοβροῖς, Του ος ΠΕΜ] οδπίτΥγ. Τείτοῖῖ. 

Ο0οά. Μοπασθηςῖς, {οπίΏ σον. Μαπηῖοῆ. οἱ Αὖ. 

0οά. Ὀιρ]Ηποεηςῖς, βἰκίἩ οοπίπγ. Ὀιρμῃπ. Ῥοά. ε20. 

Οοά. Γιεοβοπάοτβαπιις ΤΥ, πΙπ{]ι οοπίτΥ. Οπχίοτά, Ραίτοστας. Ῥοά. ε 70. 

0οά. Βαπρα]]εηςίς, πΙπ{] ου ἑοη{] ορηύατν. δ. (1411. Ῥοά. ε 79. 

χχνή 



ΤΕΧΤΟΑΙ, δΥΜΒΟΙΦ ΑΝΡ ΑΒΒΠΗΕΗΥΙΑΤΙΟΝ5 

Κοτίάσ(Πϊ (.οβΡεΙβ, 5ονοη/{1, οἱ, οἱ πη οοπίἁτΥ. Τίβ18. 

0οά. Ζααγηίμίις, εἰσ]ιίὮ οδη(ΙΤΥ. Ἰοπάοηπ. Θοά. Αἱ. 
Ο0οά. Ῥοίτορο]λίαπις, πΙη{] οθηίτγ. Ῥείτορταᾶ. ο. ε 79. 

Οοά. Ποβδαποηβίς, οἰχίΏ οθη{ΙΙΥ. Ἀοξβαπο. ο. ε 18. 

ΕΠΡΏ οὐ πΙπῦὮ οθη{ΙτΥ. ΑίΠος8. ὅοα. ὃ 6. 

0τ0. ΤῊ οοηίτγ. Οχίοτά. Θοά. εθ. 

099  ΒονοπίἩ οὐ οἰσΏίΏ οοηίατγ Ῥατῖ. Βοα. ε47. 

0112 Βανεπί]Ώ ορηίιτγ. βΒἰπαῖ. 5ο. ε 40. 

κ 4 μι 

ΜΙΝΟΘΞΟΟΙΕ ΟΒ ΟῦΕΒΡΙΝΕ ΟΟΡΙΟΕΘ 

1 Τνοἢ οοηπίΙτγ. Ῥαδια. Θοά. ὃ 254. 

15 ΤΠιτίιοοπί]Ώ οοπύισν. ᾖῬατῖ. 8ος. ε 908. 

22 ΤΟΙ οοηύΙτγ. Ῥατὶς. 506. ε 288. 

28 Ἐ]ονοπίΏ οοηὔισν. Ῥατί. Θοά. ε 108. 

99. (ἨΠομποτη)5 “"Ωπθεπ οἳ {π6 ΟΓΒΙν 65), ΠΙη ἢ οΥ ἰοπίΏ ορη{ΙτΥ. ῥΡατὶς. 

Φος. ὃ 48. 

09 Τοπίῃ ου εἰονοπίΏ οοηίατγ. 9 Ὲ0]|1η. ο. Α118, 

04 Τνο ἢ οἱ (Πιτίοσπ{] οδηίτγ. ἨΜαταιιοβς οἵ Βιίο. Φος ε 1287. 

09 ἨἘιπίοοπίΏ οδη/ιτγ. 1αϊορδίετ. 9ο. ὃ 505. 

79 ἨἘιίοσπίΏ οοΠπΙτΥγ. 1αγάσπ. Βοά. ε 529. 

124 Ένα] οοπίΙτγ. Ὑϊεηπα. Βοά. ε 1211. 

191 Βουτίθοητῃ οι ΠΠ{οοΠίΏ οδηίΙτΥ. Ἀοπιαο. Φος. ὃ 407. 

142 Ἐονοπίῃ οοπίτγ. Ἐοπιο. Βοά. ὃ 151. 

157 Ἔνοι[αι οοηύτγ. Ἀοπιθϱ. Φος. ε 207. 

245 ΤΠιτίοοπ{ίΏ οθη{Ιτγ. Μοβοοι. Βοά. ε 598. 

271 ἘονεπίΏ (1) οοπύιτγ. Ῥατῖ. Ρος. ε 169. 

214 ΤοηπίΠ οοη{Ιτγ. ῬΡατὶ. Βος. ε 1024. 

2946 Ὑνο ΙΓ οοηύτγ. Μήαπ. Θος. ε 220. 

ΠΙΙΠ ΜΠΙπιςδοι]ο οὗ ΟἸΓΒΙ͂νΘ οος1σθς. 

Ἐετ Τῇ ΓΟΡΓΆ στοΡ, οἵ βοιύῃ ΠΓίαµαπ οτἰσίη, Ιπο]αάϊπς (πα. 19, 69, 124, 250, 

946, 549, 788, 820, 828, 985, 1059, 1709. 

ΥΕΗΡΙΟΝΡΟ 

ΑΓΠΙ ΑγπιΘΠΙΑΠ νουδίοη͵, ΠΠῸἢ (1) οοπίτΥ. 

οί] ἨἡΠορίο νοτδΙοΏ, ΓΙ {ο 5ονοπί] οοη{τιτῖθς. 

οοΡ Ῥο]λα]τίο (Οορί1ο) νοτβίοη, Βιχίῃ απᾶ 5ονοη{]Ώ οθη/11ΓΙ68. 

σο (αοίμ]ο νοατβίοη, [ομτί] οδΏ(ΙΥ. 

ΧχνΙΠ] 



ΝΟΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΤΕΣΡΤόΟΟΤΤ ΑΝῸ ΗΟΙΙ ΤΕΧΤ 

ΛΑ Ἠατ]κ]οπδίαη Ὀγτίας νοΙΡΙΟΠ, βονθη{Ώ οδΠ{ΙΙΤΥ. 

πη ΟΙα άια]α) Τιϑύϊη νογδῖοη, 5οοοπᾶ απά (Πῖτα σΘη 1168. 

ΡΘΒἢ γι]σαία (Ροβῃι8) Ὀγτίας νϑυβίοη, ΠΤΙ οοηύανν. 

58 ἢ Βαλ]άϊο (Οορίίς) νουδίοη, (τά απ Του ἢ οΘη 1168. 

«ντου Οἰά Ἁγτίας νατείοη, (ΠΙτὰ οεη6ΙτΥ, Οοἆ. ΟτοίοπΙαπιΙς (ΠΠ οδη{Ιτγ). 

«νγ δὴ Ο]ά Ἀγτίαο νοατβίοη, {πρὶ οδηίτΥ, Οοἆ. Βιπαϊθοις ({ουτία οι ΕΕ 

οοΠ(τΥ). 

νςδ γι]σαία Τ,αἰῑπ νουδίοη, Γοατ{ίῃ οθη(ΙτΥ. 

ν6ίβ5 ΨΟΘΙΒΙΟΠΒ. 

ΕΑΤΗΕΒΣ 

ος ΤαβοΡία5 οἱ (,αοδατοα, {Π1τ απ Του {ἢ ορη{τ1ΤΙ68. 

Ἠιον ΗΙοτοΏγπηιΙς (ὁ 6γο(1ς), Του ἢ απά ΠΠΓ ἢ οοη{ιτίθΒ. 

ΟΥ Οπίσοῃ, (τα ορηίτγ. 

ΤΗΕ, ΝΟΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΨΕΞΣΤΟΟΊΤ ΑΝῸ ΗΟΗΕΗΤ ΤΕΣΧΤ 
[Οοπάσηςοά ἔτοπη Ἰλοξίσοοίέ απἆ Ἠοτί, Τε Νευ Τεδίαπιοπι ἔπι (τεεί, ϱρ. 581--88] 

ΑΙ ΤΕΒΝΑΤΙΝΒΕΒ ΕΕΑΡΙΝΕ5 

Ἡ/ΠΟΓΟΝΟΤ 16 ας Ῥ6ση Του Πα Ιππροξβίρ]ο {ο ἀθοῖάς ὑμπαὺ οπο οἵ ὕνχο ΟΥ πιοτθ ναγίοιΙς τοπάίπρς 

ἴ οργίαϊη]ν τἱρ]ιὲ, αἰίογπα{ῖνο τοαάίηρ ατο ρίνει: απά πο α]ίεγπαί]νο τοααίηρ ἰβ σίνεη νΥΠῖο]ι ἆοος 

ποῦ 4ΡΡοα: {ο Ἠαγε ἃ ΤεβδοπαΡ]ε ρτοραΡίΠ1έγ οἵ Ρεῖηρ {με ὑτθ τοπαῖπρ. ΤῊΘ ρτίπιατγ Ρ]ασθ ἴῃ {λε 

ἐοχί 186]! 15 αβείσηοςἆ {ο {ποςο τοβάίπρς ΥΠΙο] οη {Πο γηο]α ατα {Πο πιοτο ρτοβαβ]θ, ΟΥ ἴῃ 68565 
οἵ οσα] ΡτοβαΡΙΠ{γ ὑπὸ Ῥοίέοτ αἰίερίεά (566 Ρ. 509 απά Ἰπίτοάπείίοη ὃ 577). ἜΤ]ε οἴ]ει αἱίετῃα- 

ὤνο τολάίηπρς Ο6ΟΙΡΥ ἃ 5οοοπάατγ Ρ]ασθ, τυ ἢ ἃ ποίαΙοΠ.νΥμΙο νατίος αοοοτά(πς α5 {που αἰ 

(τοπι {πΠ6 ΡΓΙΠΙΑΤΥ τοαάίηρς ΡΥ ΟπηΙβείοη, ΡΥ ΛάάΠοΠ, ος Ὁν δι ϑυϊ 10. 
Α 5οοοπάατΥ τϑϑαϊηρ οοηβϊςέίηρ ἴῃ {ο Οπιϊβεῖοη οἵ πνοτάς τοίαῖπες ἴῃ {μα ρτίπιατγ τοαάῖης ἰς 

πιατ]κοᾶ ὮΥ βἱτηρίο Ῥγασ]κείς [] ἴῃ {ο (οχι. Της Με 7:24 τοὺς λόγους τούτους ἵ5 {ο Ῥρτίπηατν 

ΤΘΔΔΙΠΡ, τοὺς λόγους ΝΠΜΠοι{ τούτους ἴπο 5οοοπάατγ τοαάίπᾳ. 
Α 5οοοπάατγ τοβάῖης οοηβϊςίῖηρ ἴῃ ὑπ6 Αάάῑῑῑοπ οἵ ποτά οτηϊ θα ἴῃ έλα ρτίπιατγ τοπά]ησ 

15 Ργϊηίοἁ αὖ πὸ Γοοῦ οἵ {ιο Ρραρο π]ίποιέ δὴν αοοοπηραπγΊΏς ΠΠΤΚΕ, {Πο Ρ]ασο οἵ Ιηδογίίοη Ῥοΐηρ 

ἱπάϊοβίεά Ὦγ {ο ππατ]ς τ ἴῃ {πο {οχίι. ὙΠῈ5 ἵπ Μαί 25:55 ὁ οἶκος ὑμῶν νυ Πποιιὺ ἔρημος ἰδ {]ια 
ΡΙΙΠΙΔΣΥ ΤΘΚΚΙΠᾳ, ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος ἴ]ια βοοοπάατγ τοδαϊηρ. 

Α βοοοπάατγ τοαάίπςρ οοηβϊδίίης ἴῃ ὑπ6 Ῥαρβἑα οι οἳ οἴ]οτ Ἱνογάς {ου {μα γγοτὰς οἵ {ΠῸ 

Ρείππατγ τοκάίηρ 15 ρτϊπίας αὖ {πο [οοῦ οἵ {πὸ Ραρο ψη(]οιί αΠΥ αοοοπαραπγΊπα ππατ]ς, πο ννοτὰς οἵ 

πο ΡτίπιατΥ τ ϑϊηρ Ῥοαΐηρ Ιπο]αάθά νη(ΠΙπ 0Π6 πΙατΚΡ Τ Ἰ Ἱπ (μα {οχί. Της ἴῃ Μαιί 16:20 
ἐπετίμησεν ἶ5 {ο ΡΤΙΠΙΒΤΥ τοϑαϊηρ, διεστείλατο ὑΠ6 5οοοπάατγ τοπάίῃς. 

Ί/ῃοτο {οΓθ 4Γθ {πο ΟΥ ΠΙΟΤΘ 56ο6οπαΤΥ τοβάἴπσς, πον ατο 5ορατα {ος ὃν συ. δὲ {πὸ ἴοοΐ οἵ {ο 

Ρᾳρθ, αΠ]α58 ὕπο υ ἀῑῆατ Γτοπῃ θα ἢ Οὗ ΘΓ πΙεΤΕΙΥ ὈΥ ὑπ οπηϊβδίοη ος αάάῑδίοη οἳ ννοτάς; ἴῃ πνλ]ο]ι 

σᾳ56 ΠΟΥ αγθ ἀἰβέϊηρι ηθα [τοπῃ ο οἩ οὐ ποὺ Ὦγ Ῥτασκεί5 αὖ ἐπ Γοοῦ οὗ ὑπ ρᾳμε, οπο]οδίης ρατί ου 

έλα ν]ο]ε οἵ {π6 Ίοηροτ τοαα(ηρ. 

ΧΧΙΧ 



ΝΟΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΙΕΣΤΟΟΤΊ ΑΝΡ ΗΟΕΊ ΤΕΧΤ 
τι ο πο ος β απ ΒΘ Υ ΕΣ αν ο. σοι ο οαο-- 

ΡΠΡΒΡΕΟΤΕΡ ΕΕΑΡΙΝΡ 

Ἡ/μογονογ 16 µας αρρεατθά {ο ἐθ θάίίοτς, ος ἴο δἰ Ποῦ οἵ {μεπη, ὑπδὲ (µε ἐοχί ΡτοβαΡ!ν οοη- 

ἰαΐπς 5οπιο Ρτπηϊῖνε 61ΤΟΣ, ἐ]αῦ 18, Ώας ποῦ Ῥεεῃ αὐ ταῃ{]ν ΡΓεβοιγεά ἴῃ δὴν οχίςίῖησ ἆοσοι- 

πιθηΐ, οἵ αὖ Ἰθαςί ἵπ αΠΥ οχἰσπς ἀοοιπιοπί οὗ βαβ]ο]επύ απἰλοτΙόγ, ὕμε ΙΔ ΚΒ { Τ ατα ρ]ασεά δἱ 

{π6 [οοί οἵ ἐπ6 Ρᾳσα, ὑμ8 οχίτοπιθ {{π||{5 οἵ {μα γοτᾶς βυβρθούθα {ο οοηΐϑίη ΑΠ ΘΓΙῸΓ οἱ ἔγϑῃ- 

βουιρθϊοη Ῥοΐπα ἱπαϊοαίθα ὮΥ {πα ππλτ]κς Γ 1 ἴῃ {με ἰοχύ. ΤΠ ἃ ἴθυγ 688ε5 ἃ γοβᾶἶησ αρρατεπ{]γ 

τἱσ]έ, ἀπ αἶςο αἰέοσίαὰ Ιατφε]γ (Ποιβ] ποὺ Ὦν με Ρεδί ἀοοιπιεηίς, ρεῖηπσ ρτοβαβ!Ιγ ἃ 5αοσθβς[Ι] 

αποϊοπὲ οοπ]θοίωτα, ἰ5 Ρηϊπέθα ἵπ {μα {εχί, {πε Ρείέετ α{ίεείεὰ τεααῖης Ρείης Ρ]ασεᾶ αἲ ἴ]ια [οοῦ 

στ “«ΜΘΦ” αάάθά, ἀπά ἃ ποίο Ἱπβοτίεα ἴῃ ἰμο Αρρεπάϊχ. 

ΝΟΤΕΜΟΕΤΗΥ ΕΕΟΙΕΟΤΕΡ ΕΕΑΡΙΝΟΣ ΡΒΙΝΤΕΡ ΜΙΤΗΙΝ ΡΟΌΡΙΒ ΒΒΔΟΚΕΤΕ 

Α {ον νετ εατ]ν Ιπίγρο]αξίοης ἴῃ {Π6 (.οβραίς, οπιϊσέεά Ὦν “'Ἠ/οξίοτπ”’ ἀοοαππεπί5 αἱοπθ 

(Πακ 29:19 8,: 24:8, 6, 19, 86, 40, 51, 52), οὐ ΡΥ ““ ἐβίβγπ᾽" απά “Θυτίαπ’ ἆοοαππεπίς αἶοπε 

(Μαέ. 27:49), ατα ἱπβογίβα γηϊθμίπ ἀοαβ]ο Ρτασκοίς [  ἵη Όλο Ῥοάγ οἵ (πο ἐοχί. 

Α {ανν Ἱπίοτρο]αίίοης ἴῃ ἐπ (.οβρεῖς, Ρτοβαβ!γ “  Θβίθγπ᾽᾿ ἴῃ οσἱβίη, οοπίαϊπίης Ἱπιροτίαπί 

πιέζει αρρατοπ{ζ]γ ἀοτίνεὰ {Τοπι εχίταπεΟΙ5 ΒΟΌΓΤΟΘΒ, 8Τθ ἱπςογίοά τ τη ἀοιβρ]α Ώτασἷοίς [1 ἴῃ 

(πο Ῥοάν οἵ {μα {οχί (Μαί{. 16:2 ἔ.; [λικ 22:48 [.; 23:94), ΟΥ 5ορατα(εΙγ (Ματκ 16:9-.20, 

ΠΟΙ {πὸ βᾶπιθ Ποίββίοη ἵ5 τδεά {ο {π6 αἰίεγπαίίνο Ἀποτίετ Οοπο]αβίοη οἵ {ο (οβρο[; 

Ἰομη 7:59---8:11). 

Χχχ 



τι Τ Ἱ 

ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟΥΤΗ ΟΕ 1ΕΡΌ5 

1. ΤΠ ΡΕΒΕΕΑΟΠ 

Ίσκε 1:1-4 

ἘΠΕΙΔΗΠῈΡ ΠΟΛΛΟῚ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφο- 

ρημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 

ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 8 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς 

σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

2. 

Ματτ 1:1-17 

ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβ- 

ραάμ. 
2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν 

Ἴσαάκ, 
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽[α- 

κώβ, 
᾿]ακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Τού- 

δαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
3 ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς 

Θάμαρ, 
Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἛἜσ- 

Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
᾿Αμιναδάβ, 
᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ναασσών, 
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Σαλμών, 
5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ, 

ΤΗΕ αΕΝΕΙΑΙΤΟαΥ (ΜαΑττ) 

[οτοπι Τὺκκ ὃ:20-94 

94 "Αβραάμ 

Ἰσαάκ 

᾿Ιακώβ 

99. ᾿Ιούδας 

Φαρές 

Ἑσρών 

᾿Αρνεί 

Γ᾽ Αδμείν) 

92 Ναασσών 

ΜῊ πρ: Τικ 5:35 ᾿Αδάμ 



92 ΙΝΕΑΝΕΟΥ ΑΝΡ ΥΟΤΗ 

ΜΑπττ 1 

Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωβὴδ 
τ τας τ 
ἐκ τῆς 'Ῥούθ, 
᾿Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἴεσ- 
σαί, 
ϐ Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Δαυεὶδ τὸν βασιλέα. 

Δαυεὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 
7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ῥοβοάμ, 
Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
᾿Αβιά, 
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ασάφ, 
8 ᾿Ασὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ἰωσαφάτ, 
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωράμ, 
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
᾿Οζείαν, 
9 ᾿Οζείας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωαθάμ, 
Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

"Αχας, 
”Αχας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζε- 
κίαν, 
10 'Εζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Μανασσῆ, 
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾽Αμώς, 
᾽Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿]ω- 
σείαν, 
{1 ᾿]ωσείας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀοελφοὺς 
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας 
Βαβυλῶνος. 

12 Μετὰ δὲ τὴν µετοικε- 
σίαν Βαβυλῶνος 

υ9 

Πὔτοπι Ίσκε 8] 

Βοός 

Ἰωβήλ 

Ἴεσσαί 

91 Δαυείδ 

Ναθάμ 

Ματταθά 

Μεννά 

Μελεά 

90 Ἠλιακείμ 

Ἰωνάμ 

Ιωσήφ 

᾿Ιούδας 

Συμεών 

29 Λευεί 

Μαθθάτ 

ἸἸωρείμ 

᾿Ελιέζερ 

Ἰησοῦς 

25 Ἤρ 

Ἠλμαδάμ 

Κωσάμ 

᾿Αδδεί 

Μελχεί 



1ΗΒ ΟΕΝΕΑΙΟΟΥ͂ ΧΩ ο 

ῤ..ιιἶ ή θθθθ-------------
-----------------

 

Ματτ 1 

Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλα- 

βιήλ, 
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ζοροβάβελ, 
13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν ᾿Αβιούδ, 
᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλιακείμ, 
Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾽Αζώρ, 
14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τόν 

Σαδώκ, 
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

᾿Αχείμ, 
᾿Αχεὶμ δὲ ἔγέννησεν τὸν Ἔλι- 

οὐδ, 
15 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλεάζαρ, 
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Μαθθάν, 

Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ιακώβ, 
16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν 

τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, 

ἐξ ἧς ἐγεννήβη ᾿]ησοῦς ὁ λεγό- 
μενος Χριστός. 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ 
Αβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ 

δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ 
ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ 

τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος 
ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκα- 
τέσσαρες. 

Πύτοπι ῦκε 8] 

2 27 Νηρεί 

Σαλαθιήλ 

Ζοροβάβελ 

Ῥησά 

᾿Ιωανάν 

20 Ἰωδά 

᾿Ιωσήχ 

Σεμεείν 

Ματταθίας 

Μαάθ 

25 Ναγγαί 

᾿Εσλεί 

Ναούμ 

᾽Αμώς 

Ματταθίας 

24 Ἰωσήφ 

Ἴανναί 

Μελχεί 

Λευεί 

Ματθάτ 

28 Ἡλεί 
Ἰωσήφ (818) 



δ ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ Υοῦτη 

8. ΤΗΕ ΒΙΙΤΗ ΟΕ ΙΟΗΝ ΡΕΟΜΙΡΕΟ 

Ίσκε 1:5-25 

ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις 'Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχα- 
ρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Δαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
ἘἨλεισάβετ. ϐ ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις 
ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 77 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, 
καθότι ἦν [ἡ] ᾿Ελεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν 
ἦσαν. 8 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ 
ἔναντι τοῦ θεοῦ 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν 
τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιά- 
ματος 11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 

θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 18 εἶπεν 
δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ 
γυνή σου ᾿Ελεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάνην᾽ 14 καὶ 
ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται 15 ἔσται 
γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ '““οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου 
πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει 
ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν 17 καὶ αὐτὸς ἱπροελεύσεταιὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ 
δυνάμει 2“ Ἠλεία, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα” καὶ ἀπειθες ἐν φρονήσει 
δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγε- 
λον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα 
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Τ᾽αβριὴλ ὁ 

παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
ταῦτα 20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται 
ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν 
αὐτῶν. 21 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν 

ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 
ὁπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός. 
28 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. 24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" 
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν 
ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

4. ΤΗΕ ΑΝΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΜΑΗΕΒΥ 

Ίσκε 1:20-55 

Ἔν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν 

τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ 27 “πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ 

Μι 1:18 

α Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελ- 
θεῖν αὐτοὺς (ὃ5) 

1ΝΙΠΙΘ6:9: 18584101:11 0 Χ Χ Σα] 4:51 (8:28 ἢ) 

ΜῊ πὰρ: ΤΠ 1:15 τοῦ κυρίου 17 προσελεύσεται 25. ὁ κύριος 

ά 



ΤΗΕΡ ΑΝΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ Το ῦΟ5ΕΡΗ δδ 
.- ο ὕὅ“ὔυὔ-θθθθθθθθθ

θ- 

10ὕκ8Ὲ 1 

ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν 

εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ 

διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 80 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, 

Μαριάμ, εὗρε γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ 581 “καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ 

υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου 

κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς ᾿ “τὸν θρόνον Δαυεὶδ᾽" τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 

33 “καὶ βασιλεύσει" ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ "εἰ τοὺς αἰῶνας) καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα 

οὐ γινώσκω; 88 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ ὑΠνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 

σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώμενον 5 “ἅγιον κληθήσεται,᾽" 

υἱὸς θεοῦ 36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελεισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει 

αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ: 37 ὅτι 5 οὐκ ἀδυνατήσει 

παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάμ ᾿Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου: γένοιτό μοι 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

δ. ΤΗΕ ΑΝΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΖΟΞΈΡΗ 

Ματτ 1:18-25 

ΤΟΥ ΔΕ ΠΙΗΠΣΟΥ] ΧΡΙΣΤΟΥΙ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. “Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς 

αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύμα- 

τος ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὧν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, 

ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου 

κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων “Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν ΓΜαρίαν) τὴν 

γυναῖκά σου, “τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου: 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ 

αν .. ο 0 ναι εν ισα κε μοι το πο Ὁ 9.5 

Μί 1:20ο, 2ἱα 
α τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύ- 
µατός ἐστιν ἁγίου 21 τέξεται δὲ 
υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν, (55) 
" Οἱ ΜῈ 1:00ε (86 

ο 5) Τῆς 1:27 
ο πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀν- 
δρὶ ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, 
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 

(84) 
ΤκΚ 2:50 

ο σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ 
αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ. (98) 
ἀ ΟΥ̓Κ 2:4 (88) 

1Κ1:981 
6 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ 
τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. (84) ΟΥΤΚΊ1: 85 
(84) 

1158 9:7 3Ἡχ 19:12 8 θη 18:14 

ΜΉ πὰρ: Μί 1:18 χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 20 Μαριὰμ 

ὃ 



δ ΙΝΡΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟΌΤΗ 

Μαπττ 1 

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 

22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἰυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 
99 1“ ]Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 

καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανοιήλ᾽"" 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον “Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός. 24 ᾿Ἰγερθεὶ δὲ [ὁ] Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου 
ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 25 “καὶ 
οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως [οὗ] ἔτεκεν υἱόν: Ὀκαὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 

6. ΜΑΗΥΡ ΥΙΒΙΤ ΤΟ ΕΙΙΡΑΡΕΗΤΗ 

Ίσκε 1:ὁ0-.56 

᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρινὴν μετὰ σπουδῆς 
εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελεισάβετ. 

41 καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος 
ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ λεισάβετ, 42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ 
μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 

49 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου µου πρὸς ἐμέ; 44 ἰδοὺ γὰρ ὡς 
ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος 
ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις 

αὐτῇ παρὰ Ἀυρίου. 46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ 
Μεγαλύνει - ἡ ψυχή µου τὸν κύριον, 

47 καὶ ἠγαλλίασεν) τὸ πνεῦμά μου “ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί µου"; 
48 ὅτι 3 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ,” 

ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν /ε πᾶσαι αἱ γενεαί" 

4 “ 3 / / / ς / 

9 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, 
(ές. ᾿ “)) καὶ 3 ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

ο σος Ν ” 3 “ ᾽ , " ᾿ 

50 καὶ ὅ΄΄ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεάς 
-» ᾽ 22 

τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

- / 2} ο) 51 ᾿Εποίησεν κράτος δ΄ ἐν βραχίονι" αὐτοῦ, 
“διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους)) διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν' 

52 Ἱ' καθεῖλεν δυνάστας᾽᾽ ἀπὸ θρόνων καὶ ὃ  ὕψωσεν ταπεινούς, 
59 ϑπεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν᾽ καὶ “᾿πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τ]ς 2: 7α 
καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 

πρωτότοκο», (55) 

Ι]ς 2:21 
ὃ καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿1η- 
σοῦς, (310) 

1158 7:14 21 5811 2:1 81 581 1:11 “Ρς5 111 (110):9 5δΏς 108 (105) .17 6Ρ 89 (88):10 
τ ΠΟ 12:19 ΒΤΟ 5.11: 1 ΒΒ) 2.71 9 Ῥς 107(106):9; 84(3593) 101 ΧΧΡ}1 βαπι 2:5 
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ΤῊΒ ΒΙΕΡΤΗ ΟΡ ΌΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΩΤ δ7 

Ίσκε 1 

54 Ἰἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
Ἰμνησθῆναι ἐλέους, 

55 ϑκαθὼς᾽᾽ ἐλάλησεν “πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 
τῷ ᾿Αβραὰμ᾽᾽ καὶ τῷ “᾿σπέρματι᾽᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 

Φ « 

56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 
ἑ 

π. ΤΗΕ ΒΙΗΕΤΗ ΟΕ" Ι0ΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

Ίισκε 1:57-80 

Τῇ δὲ Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος 

αὐτοῦ μετ] αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 50 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθαν 

περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 

60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάνης. 61 καὶ 

εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι 

τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 68 καὶ αἰτή- 

σας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

θ4 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν 

τὸν θεόν. 65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ὀρινῇ τῆς Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκού- 

σαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ 

Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος 

ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων 

68 ““Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ;,᾽ 
«“ ᾽ ᾿ Δ ᾽ , δί( / “ “ ᾿ ο. 27 

ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 

09 καὶ δ΄ ἤγειρεν κέρας) σωτηρίας ἡμῖν 
[74 ᾽) η ΄ “ 

ἐν οἴκῳ ““Δαυεὶδ᾽᾽ παιδὸς αὐτοῦ, 

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 

πι Ἰέέσωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς ̓  πάντων “τῶν μισούντων ἡμᾶς, 

72 ποιῆσαι ὁ“ ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν" 
καὶ “μνησθῆναι διαθήκης’) ἁγίας “αὐτοῦ, 

73 “«ὅρκον ὃν “ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ” τὸν πατέρα ἡμῶν, 

74 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας 
75 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 

ἐνώπιον αὐτοῦ 'πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 

ο παπα παν 

1155 41:8 7 1Ῥς 95(97):9 8 ΝΠϊο. 7: «Ες 41(40):13:; 72(71):18; 106(105) :48 
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67 ΙΝΕΑΝΟΥ ΑΝΡ ΥΟΥΤΗ 
ος  ἱ .. . ἱἱ-ἐυῑθῑῑνίοἒἾἧἥουἥἧὍἥθθθθθθ-------------------

-------------- 

Ίσκε 1 

70 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, 

προπορεύσῃ γὰρ ᾿ “ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ 

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, 
. κ ᾽ , ε Ὁ 3 δἰ 3 2 

ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 

79 52““ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις,᾽ 

τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἢν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως 

ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. 

8. ΤΗΕ ΒΙΒΤῊ ΟΕ ΦΕ505 

Ίσκε 2:1- 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου 

ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην' 2. (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 

τῆς Συρίας [Κυρηνίουϊ) 8. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ πόλιν. 4 ᾿λνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς 

τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται αΒῃθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ 

πατριᾶς Δαυείδ, ὅ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ὑἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ. 

6 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεὶ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ 

οἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν 

ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἢν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

9. ΤῊΝ ΑΝαΠΙΦ ΑΝῸ ΤΗΕ ΘΗΠΕΡΗΕΕΡΡ 

Ίσκε 2:8-20 

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς 

τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα 

Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν᾽ 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ 

ο ο ο -----ὔὐ-ὐὔἛἜἛῬΓἼἴ----υ-υ---
----------- 

αο Μι 1:200 (85); 2:1 (812) 

Μύ 1:18 
ὃ Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελ- 
θεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα 
ἐκ πνεύματος ἁγίου. (85) 

Μί 1:25α 

ο καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως [οὗ] 
ἔτεκεν υἱόν: (δ) 
ο. ἱυὔὙεοἱυἅὕἅὑἅµἅἥθθθθυ--------------------

----------------------- 

αι Μα] 3:1 2158 9:2 
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ΤΗΕ ΡΠΕΡΦΕΝΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕΡ ΤΕΜΡΙΕ δ11 

Ίσκε 2 
αν “Ὁ: “ ᾿ ’ ε “Ἁ / Ἁ “ , / ᾿ ’ α, 

τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ 
12 καὶ τοῦτο ὑμῖν Τ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 
18 καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς 'οὐρανίου! αἰνούντων τὸν 

θεὸν καὶ λεγόντων 
14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις :εὐδοκίας". 
15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν 

ἢ ᾽ / / Αἱ “ Α Α ” Ἁ εω “ ᾿ 4 « 

πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ 
κύριος ἔγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν 
᾽ 1 ᾿ Ἁ , , 3 [ο] / Ξ 9, ᾽ ’ . ΓΟ χὰ ἡ, 
Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ 17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος 
τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν 
περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 ἡ δὲ ΓΜαρίαϊ πάντα συνετήρει τὰ 

ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξά- 
ζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

10. ΤΗΕ ΟΙΠΟΌΜΟΙΡΙΟΝ 

Ίσκε 2:21 

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, “καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿]ησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

11. ΤΗΕ ΡΕΕΡΕΝΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ; ΤΕΜΡΙΕ 

Ίσκε 4:22-99 

Καὶ ὅτε 1“ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ’ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως 
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 28 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

Κυρίου ὅτι 3 “Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ 
τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, 3.“ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο 
νοσσοὺς περιστερῶν. 25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν ᾿Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα 
Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ 
Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν: 20 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ 
ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν. καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 

Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ αὐτὸς 
ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν 

29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 
κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ" 

80 ὅτι 4““εἶδον᾽᾽ οἱ ὀφθαλμοί µου “τὸ σωτήριόν σου’) 
81 ὃ ἡτοίμασας “κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 
82 ὄφῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν” 

καὶ δ΄ δόξαν᾽᾽ λαοῦ σου ““᾿Ισραήλ.᾽ 

α Οἵ ΜῈ 1:25ὺ (85) 
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δ11 ΙΝΡΑΝΟῪ ΑΝΡ ΥΟΌΤΗ 

Τῦκπ ἃ 

88 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ “θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 

84 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ 

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντι- 

λεγόμενον, 85 καὶ σοῦ Τ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν 

ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 806 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ 

Ῥανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, (αὕτη “προβεβηκυΐα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς 

ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 87 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,) 

ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 88 καὶ 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς 
προσδεχομένοις λύτρωσιν ᾿Ιερουσαλήμ. 

89 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, “ἐπέστρεψαν εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 

19. ΤΗΕ ΥΝΊΙΡΗ-ΜΕΝ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΕΑΡΤ 

Μαπτ 2:1-12 

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν "Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἣ ρῴδου τοῦ βασι-. 

λέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ᾿Ιεροσόλυμα λέγοντες 2 Ποῦ ἐστὶν ὁ 

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ 

ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 8. ᾿Ακούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα 

᾿Ιεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ 

λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἔν Βηθ- 

λεὲμ τῆς Ἰουδαίας οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου 

6 1“Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ ᾿Ιούδα, 
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Τούδα" 

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ισραήλ. 

7 Τότε Ἡρώδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ 

φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε 

ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυ- 

νήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον 

ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες 

δὲ τὸν ἀστί,α ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 

εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, 

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον 

καὶ σμύρναν. 12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι’ ἄλλης 

ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Μί 2:28α 
καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν 

λεγομένην Ναζαρέτ, (815) 

α 

δ ΟΙ ΤΙς 2:4 (88) 

ὉΠ δ 

ΜΗ πρ: Τ]ς 2:95 δὲ 
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ΥΙΡΙΤ ΤΟ υΕΕἈΌΘΑ ΕΜ δ1ὃ 

13. ΤῈΓΠἔ ΕΙΠαΗΤ ΙΝΤΟ ἘΘΎΡΤ 

Ματτ 2:19-29 

᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου [φαίνεται κατ’ ὄναρὶ τῷ ᾿Ιωσὴφ 

λέγων ᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, 

καὶ ἴσθι ἐκε ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ 

ἀπολέσαι αὐτό. 14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς 

καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου' ἵνα πλη- 

ρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος ΤΟΣ Αἰγύπτου ἐκάλεσα 

τὸν υἱόν µου.’ 16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων 

ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν 

πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ 

τῶν μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος 

18 2 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, 
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς" 

Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 
καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν." 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ 'Ἡρώδου ἰδοὺ ἄγγελος ο, φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ 

ἐν Αἰγύπτῳ λέγων 20 ᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα . καὶ 

πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν Ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ 

ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν ο. 

22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου 

ἐφοβήθη ἐκεὶ ἀπελθεῖν" χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς 

Γαλιλαίας, 28 “καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ 

ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

14. ΟΠΙΠΡΗΟΟῦΡ ΑΤ ΝΑΖΑΝΌΤΗ 

Ίσκε 2:40 

Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦι 

ἐπ᾽ αὐτό. 

16. ὙΙΒΙΤ ΤΟ «ΡΕ ΡΑΙΕΜ 

Ίσκε 2:41--50 

Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾿Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 

49 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 

43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ 

παῖς ἐν ᾿Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν 

11ς 2:990 
α ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. (811) 

1Ἠος 11:1 3 716γ 351(38):15 

ΨΗ ΠΡ: Μ|οὺ 2:13 κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη 
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515 ΙΝΕΑΝΕΟΥ ΑΝΡ ΥΟΌΤΗ 
.... .πἧπυἃἧἱὑἃὥἥὕθθῬ

θθθ-- 

Ίσκε 2 

εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν 

καὶ τοῖς γνωστοῖς, 45 καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες 

αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ «ἱερῷ καθεζόμενον ἐν 

μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47 ἐξίσταντο 

δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ 

ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας 

ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἔγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς 

αὐτοὺς Τί ὅτι ἐξητεῖτέ µε; οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 

50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

16. ΕΙάΗΤΕΕΝ ΥΕΔΗΡ ΑΤ ΝΑΖΑΒΕΤΗ 

Ίσκε 2:51, 62 

καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ 

Ἰησοῦς 1““προξκοπτεν᾽ τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις." 

ο ο σσ ἝΞ ---------ςς-ςςςςςςςς-ςςς---ὀ-οςὀ-
-ςςςςςςςςς- 

11 βαπι 2:26 
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ΕλΕΙτ. 

ΙΝΤΕΟΡΠΏΟΤΙΟΝ το ΡΌΒΙΟ ΟΕΚ 

17. ΤΗΕ ΜΙΝΙΡΘΤΗΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙ2ΤΈ 

Ματ 9:1-12 Μλαηκ 1:1-8 

ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου ᾽Ἴη- 

σοῦ Ἀριστοῦτ. 

ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ 

ἐκείναις 

παραγίνεται [Οἵ ν 4 Ροἱον] 

Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς 

κηρύσσων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 
2 λέγων “Μετανοεῖτε, 

ἤγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ίσκε 3:1--20 

ΕΝ ΕΤΕΙ δὲ πεντεκαιδε- 
κάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου 
Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Που- 

τίου Πειλάτου τῆς ᾿Ιουδαίας, 
καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Ταλι- 
λαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρ- 
χοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ 
Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυ- 
σανίου τῆς ᾿Αβειληνῆς τετρα- 
αρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως 
"Αννα καὶ Καιάφα, 
ἔγένετο ῥῆμα θεοῦ 
ἐπὶ ᾿Ιωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν 

ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

8 καὶ ἦλθεν 
εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ ᾽Ιορ- 
δάνου 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ο ἱ ἱ . ἱὕὐὕ-{ὔεκτθο0“ἊἜ“ὥχὣᾠ{᾿-Ἓ-υ-----------
------------- 

[Οὐ ν 5 ΡεΙοπ] 

[σ΄ ν 4 Ὀθὶ ον] 

Μι 4:17 Μκ 1: 150 

α ΓΜετανοεῖτε, 
ἤγγικεν γὰρ] α καὶ ἤγγικεν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (520) ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ" 
μετανοεῖτε 
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

(820) 

ὝῊΗ πὰρ: ΜΕ 1:1 υἱοῦ θεοῦ 

Γ]ς 3:3 πᾶσαν αἰ ΑΒΙ͂ Ον οἴο; πᾶσαν τὴν ΔΟ9ΧΔ0 οἷο 
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δ17 ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΡΌΒΙΗΟ ἨΟΙΝΚ 

Ματτ 8 

8. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ 

ἨἩσαίου τοῦ προφήτου λέγον- 

τος 

[Μίαδττ 11: 100] 

"Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου 

πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

(847) ” ’ 1 

ἔμπροσθέν σου. 

ΣεςΦωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ε / Α «- Ἄ: ο / 

Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
ἋΣ) αὐτοῦ.) 

ΙΟ ν 1 αβονει 

4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης 
εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τριχῶν καμήλου 
καὶ ζώνην δερματίνην 

περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
ε "ἢ Α “ ᾽ Γον 

ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ 

ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 
δ Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 

᾿Ιεροσόλυμα 
κ [οὴ ε , , 

καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία 

καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ 

[ορδάνου, 
ὁ καὶ ἐβαπτίζοντο 

εὐθείας ποιεῖτε 

Μαηκ 1 

9) σ λ , .Σ 2 Καθὼς γέγραπται ἐν 

τῷ ᾿Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ 

τ Ἰδοὺ ἀποστέλλω 
ν ᾽ν / 

τὸν ἄγγελόν µου 
πρὸ προσώπου σου, 

Δ / ᾿ ες» ο) 
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

ὃ 2 Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

τὰς τρίβους 

αὐτοῦ, 

4 ἐγένετο 
Ἰωάνης ὁ βαπτίζων 

ἐν τῇ ἐρήμῳ 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

[Οἵ ν 6 Ὀβθῖον 

Ξ " 3 Δ ᾽ δὴ 

δ᾽ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 

“Ὁ « ᾽ ͵ , 

πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα 

καὶ οἱ ᾿Ιεροσολυμεῖται πάντες, 

καὶ ἐβαπτίζοντο 

{098ἂὃὲ[κεΕ 83 

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λό- 

γων 
᾿ἨἩσαίου τοῦ προφήτου 

[Ὺ}κὲ 7:20] 
({ 

τ Ἰδοὺ ἀποστέλλω 
Ν ” / 

τὸν ἄγγελόν µου 

πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

(840) 

δ Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἡτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

αὐτοῦ. 
δ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται 
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς τα- 

πεινωθήσεται, 
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας 
καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" 
ϐ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ 
σωτήριον τοῦ θεοῦ." 

[06 ν 2 δῆῇονϑθ) 

” ’ ᾽) 

ἔμπροσθεν σου. 

[Ο΄ ν 8 αβρονθ] 

[Ο΄ ν 8 αβονο] 

[Οὐ Τε 85:21 (818)] 

ὶΜα]Ι 3:1 215ᾳ 40:3 315 40:8 
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ΤΗΕ ΜΙΝΙΦΤΗΕΥ ΟΡ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΟΤ 

ΝΤαττ 3 
. . . / ἴον [ ᾽ 

ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ 

αὐτοῦ 
3 / ἡ «- [ή 

ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

[σύν 4 αθονο 

7 ᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φα- 
ρισαίων καὶ Σαδδουκαίων 

ἐρχομένους 
ἐπὶ τὸ βάπτισμα 
εἶπεν αὐτοῖς 
αΓεννήµατα ἐχιδνῶν, 

τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 

ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς ; 
8 ποιήσατε οὖν καρπὸν 
ἄξιον τῆς μετανοίας" 
ϱ καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ, 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται 
ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 
ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Λβραάμ. 
10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" 
ὑπᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

δ17 

Μληκ 1 

ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ 
ποταμῷ 
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 

αὐτῶν. 

ϐ καὶ ἦν ὁ ᾿Ιωάνης 

ἐνδεδυμένος 

τρίχας καμήλου 
καὶ ζώνην δερματίνην 

περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
καὶ ἔσθων 
ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 

Τυκιυ 3 

Ἰορδάνῃ 

- 
7 "ἔλεγεν οὖν 
τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις 
βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ἁΓεννήματα ἐχιδνῶν, 

τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 

ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς: 
8. ποιήσατε οὖν ἱκαρποὺς 
ἀξίους! τῆς μετανοίας" 
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν 

ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ. 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται 
ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 
ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 
ϱ ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" 
ὑπᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν [καλὸν] 

ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

« ΟΥἩἨ ΜῈ 12:84 (850); 23:33 (8157 
Μι 7:19 

ὑ πᾶν δένδρον 

μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (845) 

ὝΝΗ πιρ: [{ὲ|ς 3:8 ἀξίους καρποὺς 

Μύυδϑ8:8 καμπὸν ἄξιον ΥΠ ΝΝΕΟΝ θἱ6; καρποὺς ἀξίους [00 οἵα (ἴτοπι [ως 8 : 8) 
ΝΑΟΙ ΧΔΟΘ οἵς; ἀξίους ος ΟΥ: καρπὸν ἄξιον Ι}ΝΝ οἷς, το Μι 83: 

Τκ 8:8 καρποὺς ἀξίους ΝΤΕ 
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δ17 

Ματτ 8 

11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω 
ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν" 
ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόμενος 
ἰσχυρότερός µου ἐστίν, 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 

τὰ ὑποδήματα βαστάσαι" 
[Οὐ αρονε]| 

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί" 
12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ, 
καὶ διακαθαριει τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ, 

Μληκ 1 

7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων 

[Οὐ ν 8 ρο]ου] 

"Ἔρχεται 

ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω [μου], 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" 
8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, 
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
πνεύματι ἁγίῳ. 

ΙΝΤΠΟΡΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΡΌΒΙΙΟ ΤΟΙΙΚ 

Ίμσκε 8 

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ 
ὄχλοι λέγοντες Τὶ οὖν ποιή- 
σωµεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλε- 
γεν αὐτος ὋὉ ἔχων δύο 
χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ 
ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα 
ὁμοίως ποιείτω. 12 ἦλθον δὲ 
καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, 
τί ποιήσωμεν ; 18 ὁ δὲ εἶπεν 
πρὸς αὐτοὺς Μηδὲν πλέον 
παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν 
πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ 
αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέ- 
Ύοντε Τί ποιήσωμεν καὶ 

ἡμεῖς ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μη- 
δένα διασείσητε μηδὲ συκο- 
φαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς 
ὀψωνίοις ὑμῶν. 

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ 
λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάν- 
των ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
περὶ τοῦ ᾿Ιωάνου, µή ποτε 
αὐτὸς εἴη ὁ χριστός, 
16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν 
ὁ ᾿Ιωάνης 
᾿Εγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς" 

ἔρχεται δὲ 
ὁ ἰσχυρότερός μου, 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
λῦσαι τὸν ἱμάντα 
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" 

[Οὐ αΏονο] 

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί" 
17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ 
διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ 

ΜΚΑΚΙΊΙ:7 ὀπίσω µου ἄοος Ρ]6Γ; Δ ος οπι; Β Οἵ ΟΠΙ µου 
ΣΑΡΗΡΊΟΘ οίς 

16 

Ἁ πνεύματι (αι ΕΒΙ, 1 ο νΕβ; ἐν πνεύματι 



ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΣΜ ΟΡ «ῦΕΒςδῦδ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΟΕΝΕΑΙΟΟΥ͂ δ 18 

Ματτ 8 

καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ 
εἰς τὴν ἀποθήκηντ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 

πυρὶ ἀσβέστῳ. 

[Ματτ 14:8, 4] 

Ὁ γὰρ Ἡρῴδης 

κρατήσας τὸν ᾿Ιωάνην 

ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο 

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

[Οἵ ν 8 8Ρογθ] 

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης 

αὐτῷ 

Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 

αὐτήν: (77) 

Μάαπκ 1 

[Μαπκ 6:17, 18] 

Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης 

ἀποστείλας 

ἐκράτησεν τὸν ᾿Ιωάνην 

καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ 

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν' 

[σύ ν 17 αΏοτο] 

15 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης 

τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι 

Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 

τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

(81) 

Ίσκε 83 

καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον 
εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πυρὶ ἀσβέστῳ. 

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα 
παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν 
λαόν" 

19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 

[Οὐ ν 20 Ὀθ]ον) 

ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 
περὶ Πρῳδιάδος τῆς γυναικὸς 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν 
πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 20 προ- 
σέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, 
κατέκλεισεν τὸν ᾿Ιωάνην ἐν 
φυλακῇ. 

18. ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΘΜ ΟΕ ΖΗΕΡΓΡΒ, ΑΝΡ ΤΗΣ αΕΝΕΑΙΟαΥ (ωσκα) 

Ματτ 3: 19-17 

Τότε 

παραγίνεται ὁ ᾿]ησοῦς 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

ΝΜίαακ 1:9-11 

ΙΚΑΙ ΡΓΕΝΕΤΟΙ 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
ΗΝ ᾽ [ο 

ἦλθεν ᾿Ιησοῦς 
ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας 
καὶ ἐβαπτίσθη 

ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν | εἰς τὸν Ἱορδάνην ὑπὸ ᾿Ιωάνου. 
Ἰωάνην 
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. 

ὝῊΗ πι: Μί 3:12 αὐτοῦ ΜΚ 1:09 ᾿Εγένετο 

Ίωοκε 3:21-38 

Ἐγένετο δὲ 

Μι 8:12 ἀποθήκην ἢ ΝΟΚΜΔ ἰῦ να 58} εἴο; ΒΕΙΙΟΥΝΥ 5ντ βίη οις οἵο δα ἃ αὐτοῦ 
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δ 18 ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΡΌΒΙΗΟ ΨΟΚΚ 
φΦφὉὉΦφττῤῤ

ῤπ Ττπτ ἑ σσσ'σΘοΌϑοσοσ''.Ὸόρ“ ------ο’-ρ-ρ-----------Ο--ς-.--ς---ῬρΞ-ο--ςς----Ο-ςςςς-- 

Μαπτ 8 

14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέ- 
γων ᾿γὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ 

σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 
πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Γαὐτῷ! Αφες 
ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν 
ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιο- 

σύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 
[Οὐ Μαί 8:6 (ξ17)} 

Δ « ᾽ 

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

εὐθὺς ἀνέβη 
Ω . ω ψ 3 έν . 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδοὺ 

ἠνεῴχθησαν Τ οἱ οὐρανοί, 
καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ 

καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 

ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν" 

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ 
ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα 
αγλτ / ᾽ 
Οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱός ἵμου ὁ ἀγαπητός, 
ἐνὶ ᾧ εὐδόκησα. 

[Οὐ Μαιὺῦ 1:1-16 (52)] 

Μληκ 1 

[Οὐ Ματκ 1:5 (817)] 

10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων 

ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν 
σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς 

καὶ τὸ πνεῦμα 

ὡς περιστερὰν καταβαῖνον 

εἰς αὐτόν" 
11 καὶ φωνὴ 
[ἐγένετο] ἐκ τῶν οὐρανῶν 
Σὺ εἶ 
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

Ίσκε 3 

ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα 
τὸν λαὸν 

Δ ο) ͵ 

καὶ ᾿]ησοῦ βαπτισθέντος 
καὶ προσευχομένου 

νεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 
9 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει 

περιστερὰν 

π᾿ αὐτόν, 
αἱ φωνὴν 
ξ οὐρανοῦ γενέσθαι 

ὺε 
υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
98 Καὶ αὐτὸς ἦν ᾿]ησοῦς 

ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριά- 
κοντα, ὧν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, 

Ἰωσήφ 
τοῦ Ἡλεί 
24 τοῦ Ματθάτ 
τοῦ Δευεί 
τοῦ Μελχεί 

τοῦ ᾿Ιανναί 

τοῦ Ιωσήφ 
25 τοῦ Ματταθίου 
τοῦ ᾽Αμώς 

πὸ ὃς αν» ο. ἢ τῷ Θ- 

ω 

-ο 

ΘΜ, 

ο ο. . ο Ἵςυυὔσυὔουοιοο ο υὔ-υ-υὃἱἱἹ/ὌῖἧἶἧσποὙὙ------υ-υ-Ὑ-ὔὙ-ῄ-ὔ-Ὑ-------
---------------  - 

α ΟἹ Μι 17:5 (3568) « Οἵ Μι 9:7 (888) «ΟΥΤΚ 9:85 (558) 
ον  -Π  ΠπΠΠπΠΞέ

Π θ ο ο... - - οε---- ο ος --- τς 

ΜΗ αρ: Τί 3:15 πρὸς αὐτόν 16 αὐτῷ 17 μου, ὁ ἀγαπητὸς ἐν 

ἘΝ τω ο ως ο οι ΟΕ μι 9 9555 ο ο ο οι ο ον 

Μί 5:17 Οὗτός ἐστιν: 
ἢ ΑΒΙΥ οίο; ΧΠΓ9Θ οἵο οπ 
γεγέννηκά σε (ἴΓοπι Ὡς 2») 

1) 1 ἰῦ 5ντ 5ἵη οι τος Σὺ εἶ --- ὁ υἱός µου: 
11 8:22 Σὺ εἶ . . . . εὐδόκησα : 

15 

5ντ 5η ΟἿ Δα καὶ 
Ὦ 3 ἴὖ οἷς γοδα υἱός µου εἶ συ, ἐγὼ σήμερον 

ΜΠ 1:11 ἐγένετο 



ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΣΜ ΟΡ «ῦΕΒ5δῦδ, ΑΝΡ ΤΗΝ ΟΕΒΝΕΑΙΟΟΥ͂ δ18 

Ίσκε 3 

τοῦ Ναούμ 

τοῦ ᾿Εσλεί 

τοῦ Ναγγαί 

20 τοῦ Μαάθ 
τοῦ Ματταθίου 
τοῦ Σεμεείν 

τοῦ ᾿Ιωσήχ 
τοῦ ᾿Ιωδά 
27 τοῦ ᾿Ιωανάν 

τοῦ Ῥησά 

τοῦ Ζοροβάβελ 
τοῦ Σαλαθιήλ 
τοῦ Νηρεί 
25 τοῦ Μελχεί 

τοῦ ᾿Αδδεί 
τοῦ Κωσάμ 
τοῦ ᾿Ελμαδάμ 
τοῦ Ἢρ 
29 τοῦ ᾿]ησοῦ 
τοῦ ᾿Βλιέζερ 
τοῦ Ἱωρείμ 
τοῦ Μαθθάτ 

τοῦ Λευεί 
30 τοῦ Συμεών 

τοῦ ᾿Ιούδα 

τοῦ ᾿Ιωσήφ 
τοῦ ᾿Ιωνάμ 

τοῦ ᾿Βλιακείμ 

851 τοῦ Μελεά 

τοῦ Μεννά 
τοῦ Ματταθά 

τοῦ Ναθάμ 
τοῦ Δαυείδ 

82 τοῦ ᾿]εσσαί 
τοῦ Ἰωβήλ 

τοῦ Βοός 
τοῦ Σαλά 
τοῦ Ναασσών 

88 τοῦ !᾿Αδμείν] 
τοῦ ᾿Αρνεί 
τοῦ Ἑσρών 

ΜΗ πρ: 1,κ 3:33 ᾿Αδάμ 
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δ18 ΙΝΤΠΛΟΡΟσΤΙΟΝ το ΡύΡµςό ΤΟΠ 

Ίσκεη 8 

τοῦ Φαρές 
τοῦ Ιούδα 
84 τοῦ Ἰακώβ 
τοῦ Ἴσαάκ 
τοῦ ᾿Αβραάμ 
τοῦ Θαρά 
τοῦ Ναχώρ 
85 τοῦ Σερούχ 
τοῦ Ῥαγαύ 
τοῦ Φάλεκ 
τοῦ "Ἔβερ 
τοῦ Σαλά 
96 τοῦ Καινάμ 
τοῦ ᾿Αρϕαξάδ 
τοῦ Σήμ 
τοῦ Νῶε 
τοῦ Λάμεχ 
87 τοῦ Μαθουσαλά 
τοῦ Ἑνώχ 
τοῦ Ἱάρετ 
τοῦ Μαλελεήλ 
τοῦ Καινάμ 

38 τοῦ ᾿Ενώς 
τοῦ Σήθ 
τοῦ ᾿Αδάμ 
τοῦ θεοῦ. 

19. ΤΗΕ; ΤΕΜΕΤΑΤΙΟΝ 

Μαπττ 4:1-11 ΝΠ κεν 12. 19 Ίσκεη 4:1-18 

Τότε [ὁ] ᾿Ιησοῦς Καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς δὲ 
τὸ πνεῦμα πλήρης πνεύματος ἁγίου 

ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου, 

ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. καὶ ἤγετο 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ἐν τῷ πνεύματι 

18 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
τεσσεράκοντα ἡμέρας 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα 

πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβό-] πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, | πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβό- 
λου. λου. 
2 καὶ νηστεύσας Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
ἡμέρας τεσσεράκοντα ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

Μύ 4:1 ὁ ἢ ΟΏΌΙΠΥΝ είς; ΒΌΔ οµπι 
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ΤΗΕ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ δ10 

ΜΑΤΊ 4 

καὶ νύκτας τεσσεράκοντα 
ὕστερον 
ἐπείνασεν. 

8 Καὶ προσελθὼν 
ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 

3. ᾿Ὶ "ὕ « ’ Φ 

εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι 
ἄρτοι γένωνται. 
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Γέγραπται 
1 «εΟὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ 
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
᾽ 3. 4. -Ἡἳ αν ος ᾽ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπο- 
ρευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ." 

[Οἵ νν 5-10 Ὀθὶον] 

δ Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν 
ὁ διάβολος 
εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, 

Μαηκ 1 

δῶν, ᾿ - , 

καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, 

Ίσκε 4 

καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν 

ἐπείνασεν. 

8 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα 
γένηται ἄρτος. 
4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν 
ὁ ᾿Ἰησοῦς 
Γέγραπται ὅτι 
τ ρὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ 
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. 

δ Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν 
ἔδειξεν αὐτῷ 

/ λὶ / 

πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης 
ἐν στιγμῇ χρόνου" 
ϐ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ὁ διάβολος 
Σοὶ δώσω 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν 
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 
ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ 
Ἀ ῃ / “χὰ 
ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν 
7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς 
ἐνώπιον ἐμοῦ, 

ἔσται σοῦ πᾶσα. 
ἣ | 

8 καὶ ἀποκριθεὶς 
[ὁ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Γέγραπται 
ἀν να] οἷ θ / 

Κύριον τὸν θεόν σου 
προσκυνήσεις 

καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.᾽" 
9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν 

Ἰ 

εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 

αι Ῥουί 8:3 2ος 6:19 

ΜῊ παρ: Τις 4:8 αὐτῷ εἶπεν [ὁ] ᾿Ιησοῦς 
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19 ΙΝΤΠΟΡΟσΤΙΟΝ πο Ρύυμιμό ΜΟΙ 
ςἱἓἔ-δὂἲἃἍιἓἲἃἧὌῬθ------------------------

---ηπ 

Ματ 4 

καὶ ἔστησεν αὐτὸν 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 

ϐ καὶ λέγει αὐτῷ 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν κάτω" 

γέγραπται γὰρ ὅτι 
εἰς Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντε- 

λεῖται περὶ σοῦ 

καὶ 
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, 

μή ποτε προσκόψῃς 
᾿ / ᾿ / ᾽) 

πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 
- 
7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 

Πάλιν γέγραπται 
θέ 9 ᾿ , / 

Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 
τὸν θεόν σου.) 
8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν 

ὁ διάβολος 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 

καὶ δείκνυσιν αὐτῷ 
/ Ν , 

πάσας τὰς βασιλείας 

τοῦ κόσμου 
Ὶ Α ᾿ ᾽ ““ 

καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 
ϱ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ιά [οὶ / { ͵ 

Γαῦτά σοι πάντα δώσω 

ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 

10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ὕπαγε, Σατανᾶ" 

γέγραπται γάρ 
8. Κύριον τὸν θεόν σου 

προσκυνήσεις 
“ ᾽) 

καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διά- 

βολος, 

καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

Μληκ 1 

καὶ οἱ ἄγγελοι 
διηκόνουν αὐτῷ. 

Ίισκε 4 

καὶ ἔστησεν 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 

ὶ εἶπεν [αὐτῷ] 
Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω" 

10 γέγραπται γὰρ ὅτι 
τος τρὶς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντε- 

λεῖται περὶ σοῦ 
τοῦ διαφυλάξαι σε, 

11 καὶ ὅτι 
“ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε 
μή ποτε προσκόψῃς 

πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 
12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ 
ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 

Εἴρηται 
Σεερὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 
τὸν θεόν σου. 

[Οὐ νν ὅ-δ αβονθ] 

18 Καὶ συντελέσας πάντα 

πειρασμὸν 
ῃ 3 ᾽ “ 

ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ 

ἄχρι καιροῦ. 

μον να ο ο ο ο στα ο ο στ ος ιν ο ο ες 5 555 . ο ο. ο -ἵ-ἵ-υ----- 

ΡῈ 91 (90) 1111 2Ώοιί 6:16 ΣΏοιῦ 6:18 
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ΡΑΕΤ ΠΙ 

ΤΗΕ Ο6ΑΙΠ. ΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥΣ 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1. ΤΗΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΕ ΤΕΞΟΡ’ ΟΕΚ ΙΝ 6ΑΙΠ ΕΕ, 5520 23 

90. ΤΗΕ ΡΕΡΑΗΒΤΌΕΒΕ ΙΝΤΟ ἀΑΙΠΤΕΕ. 

Ματτ 4:12--17 Μλαακ 1:14, 15 Ίκε 4:14, 15 

᾿Ακούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης| Καὶ μετὰ τὸ παραδοθῆναι] ΄ Καὶ 

παρεδόθη τὸν ᾿Ιωάνην 
ἀνεχώρησεν ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὑπέστρεψεν ὁ ᾿]ησοῦς 

ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. εἰς τὴν Τ᾿ αλιλαίαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

18 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ 
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρ-| [ο Ματς 1:21 (524)] [οί Τιακο 4:91 (524)] 

ναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν 

ὁρίοις αβουλὼν καὶ Νεφθα- 

λείμ᾽ 
14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
᾿ἨἩσαίου τοῦ προφήτου λέγον- 

τος 
15 1 «Τη Ζαβουλὼν καὶ γῆ 
Νεφθαλείμ, 

ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, 

Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 
10 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν 

σκοτίᾳ 
““ ΜΝ ῃ 

φῶς εἶδεν μέγα, 

καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ 
καὶ σκιᾷ θανάτου 

φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
17 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ 

᾿Ιησοῦς 
κηρύσσειν 15 κηρύσσων 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 

καὶ λέγειν [καὶ λέγων] 
ΒΘ ᾳῃ0ᾳ0ᾳ0 000 αν. πεν μμ ατα ος. ος καπως 

1154 9:17 

ΜΚκ 1:15 καὶ λέγων ἢ ΒΚΤΙΙΜΌΎΨΔΘ ἰῦ να Ρθβὴ οἵα; λέγων ΑΡΕΕ είς; 3 Β.Τ' 51 ΟΠ] 
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δ20 

Μαπτ 4 

α[Μετανοεῖτε, 

ἤγγικεν γὰρ] 
- , ω ᾽ “Ὁ 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

[Μαᾶττ 4: 24] 
Δ} } [ο ε 2 ευ ΄ “): 

καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 

. ΓΙ ᾿ 

εἰς ὅλην τὴν 

(525) 

ΠΙΑττ 4: 29α] 

ὑκαἱ περιῆγεν 

Συρίαν" 

ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 

διδάσκων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν (529) 

21. ΤΗΕ 

[Μαᾶττ 18:58--58] 

Καὶ ἐγένετο ὅτε 

Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 

(565) 

ἐτέλεσεν 

μετῆρεν ἐκεῖθεν. 

54 καὶ ἐλθὼν 
ο. η ΕΞ 

εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ 

ΤΗΕ ΟΑΙΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤΚΕΥ 

ΜΆΑπκ 1 10} ΚΕ 4 

ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς 

ακαὶ ἤγγικεν 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ" 
μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ. 

άληκ 1:28] 

Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ καὶ φήμη ἐξῆλθεν 
εὐθὺς πανταχοῦ 

εἰς ὅλην τὴν περίχωρον καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου 

τῆς Γαλιλαίας. (824) 

περὶ αὐτοῦ. 
[Μαακ 1:99α] 

ὃ καὶ ἦλθεν 

[Ο΄ ν 95οῦ (825)] 

κηρύσσων 

εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν (325) 

15 Ὀκαὶ αὐτὸς 

ἐδίδασκεν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 

ΒΕΨΕΟΤΙΟΝ ΑΤ ΝΑΖΑΗΕΤΗ (κε) 

[Μλακ 6:1-θα] 1Ὺ}] ΚΕ 4: 16-90 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 

καὶ ἔρχεται Καὶ ἦλθεν 
εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν ἵτεθραμ- 

μένος], 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. 

καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς 
αὐτῷ 

Μι 8:2 
α Μετανοεῖτε, 

ἤγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (817) 

Μί 9:8δα Μι 6:60 ΓΚ 4:44 
ὃ Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿]ησοῦς ὃ Καὶ περιῆγεν ὃ Καὶ ἦν 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων διδάσκων. (ὃ 70) κηρύσσων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς, αὐτῶν (ὃ 70) εἰς τὰς συναγωγὰς 

τῆς ᾿Ιουδαίας. (ὃ 25) 

ΜΗ πρ: Μὺὸ 4:17 “Ἤγγικεν 13 4:10 ἀνατεθραμμένος 
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ΤΗΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΡ υΕ505’ ἨΟΝΚ ΙΝ αΑΙΗΙΗΗ 521 

ΠΙλττ 19] 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς 

ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, 

ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 

καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ 

ἡ σοφία αὕτη 

καὶ αἱ δυνάμεις ; 

505 οὐχ οὗτός ἐστιν 

ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ; 

οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαρ- 

ιὰμ 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

[Μάᾶκκ 6] 

2 Καὶ γενομένου σαββάτου 

ἤρξατο διδάσκειν 

ἐν τῇ συναγωγῇ᾽ 

καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες 

ἐξεπλήσσοντο 

λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, 

καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, 

καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται 

διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι ; 

8. οὐχ οὗτός ἐστιν 

ὁ τέκτων, 

ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας 

καὶ ἀδελφὸς 

0} κῈ 4 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

εἰς τὴν συναγωγήν, 
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 
17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον 
τοῦ προφήτου ᾿Ἡσαίου, καὶ 
ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν [τὸν] 
τόπον οὗ ἢν γεγραμμένον 
18 1““Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγ- 

γελίσασθαι πτωχοῖς, 
ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμα- 

λώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς 
ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν 
ἀφέσει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου 
δεκτόν.᾽᾽ 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον 

ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν" 
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν 
τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενί- 
ζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ 
λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σή- 
μερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ 
αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 
22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν 
αὐτῷ 
καὶ ἐθαύμαζον 
ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος 
τοῖς ἐκπορευομένοις 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγον 

Οὐχὶ 
υἱός ἐστιν ᾿Ιωσὴφ οὗτος ; 

1154 61:17 
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δ21 ΤΗΕ ΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ 

[Μαπτ 19] 

᾿]άκωβος καὶ ᾿Ιωσὴφ 

καὶ Σίμων καὶ Ιούδας ; 

ΠΜληκ 6] Ίσκε 4 

Ἰακώβου καὶ ᾿Ιωσῆτος 

καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος ; 

56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ] καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν ; 
, ΄ ῃ - ῃ . 

πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα παντα; 

57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτ 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 
3 ᾿ ᾿ “ τι 7 

εἰ μὴ ἐν τῇ Τ πατρίδι 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

“ 
ῳ. ο 

ὧδε πρὸς ἡμᾶς; 

[ΟΙ ν 2 αρονε] 

καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
28 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παρα- 
βολὴν ταύτην Ἰατρέ, θερά- 
πευσον σεαυτόν᾽ ὅσα ἠκούσα- 
μεν γενόμενα εἰς τὴν Ἐαφαρ- 
ναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ 
πατρίδι σου. 

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 24 εἶπεν δὲ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν 

εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 

καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

δ8 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνά- ὃ Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι 

μεις πολλὰς οὐδεμίαν δύναμιν, 

εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς 

χεῖρας ἐθεράπευσεν" 

Θ καὶ [ἐθαύμασεν] 

διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. (569) διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. (809) 

11 Κίηρβ 17:9 

25 ἐπ᾿ ἀληθείας δὲ λέγω 
ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν 
ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλείου ἐν τῷ 

Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐ- ραήλ, η 
ραγὸς Τ ἔτη τρία καὶ μῆνας 
ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 26 καὶ 
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμ- 

Φθη ᾿Ἡλείας εἰ μὴ "“ εἰς 
κ. ᾿ ο) "νυ ὃ (2 π' 

Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς 
γυναῖκα χήραν. 27 καὶ 
πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ ἐπὶ ᾿Ελισαίου τοῦ 
προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν 
9 , 9 Ὶ ΑἹ ε 

ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ 
κι, Ω Ἡ ᾽ ῃ 
Σύρος. 28 καὶ ἐπλήσθησαν 

πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ 

ΨῊΗ πρ: Τ]ς 4:25 ἐπὶ 
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ΤΗΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΡ υεδῦδ' ἨΟΠΝΚ ΙΝ ἄΑΙΗΙΗΡΗ δ22 
ουσ :-  ςὖῦϑῦΘ6Ὲ6ΣοΕ-ὄόὌἍέὁΠ7ς͵ς͵ς-ς -΄  σὄὀΛΤΓΟὺἭὼὲἫὲῺἫςττ'ΤτττὯτἝἷπ’ΤΤΤ““΄“΄΄σ΄πᾷτᾧοτῸτῷΡᾺᾳἍθνΜῸ τ 

0Ὺῦ08ξκε 4 

ἀκούοντες ταῦτα, 29 καὶ 
3 / ᾿ , ᾽ Ἁ 

ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν 

ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον 

αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους 
ψ Ὁ. ᾿ ε ῃ ᾿ ῃ 
ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο 

αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι 
αὐτόν: 90 αὐτὸς δὲ διελθὼν 
διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

99. ΤΗΕ ΟΑΙ1, ΟΕ ΤΗΕ ΕΌΠΗ (Ματτ- ΜαΑκκ) 

Ματτ 4:15-22 ΜάαΑπκ 1:106-20 Πισκε 5:1--11] 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον 

ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν 

λόγον τοῦ θεοῦ 

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν] Καὶ παράγων παρὰ τὴν καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν 

θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας λίμνην Γεννησαρέτ, 

εἶδεν δύο ἀδελφούς, εἶδεν 2 καὶ εἶδεν Γπλοῖα δύο! ἑστῶτο 

παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἀλεεῖς ἀπ᾽ 

αὐτῶν ἀποβάντες 

[ΟΓν 21 Ῥο]ον] [σ΄ ν 19 Ὀοε]οπ] Γεπλυνον] τὰ δίκτυα. 

8. ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων, 

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον | Σίμωνα ὃ ἦν Σίμωνος, 
ΩΡ. 
ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ 

ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν 

πρὸς τὸν Σίμωνα Ἐπανάγαγε 

εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ 

δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. ὃ καὶ 

ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν ᾿Επιστά- 

τα, δι ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες 

οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί 

σου χαλάσω τὰ δίκτυα. Ὁ καὶ 

τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆ- 

θος ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ 

τὰ δίκτυα αὐτῶν. Τ καὶ κατένευ- 

σαν τοῖς µετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ 

πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι 

-..ιι,͵,ω,Ἵ)͵͵,͵,2ι.ςςτ τ .β..Ψβϑ.βΒ  Ξϑ-'.Ξ.-:.Ξ.Ἔοοο΄“ἷἝ“ΨΖὅ8,ἝΚἕ}ἷ}ἵΡ΄΄΄΄΄ῦ΄΄,Τ΄΄ἿἷἝἶἾ ΤΛ "Ῥ ́  ́  ́“Ἕ ἕ.““΄“ῇ΄ἰἰῃ᾿τϑοὕϑΘ ΔὥἨ͵ἱθ,αμ»ν"5ἙΝ,,[ἨἉΧγ»ΓΡΡἪ Ρ---ς-ςἄιι ι(ῳἧὗῪ γχἰ,»σ..ΞΒΔ}-.-.--ο...-..-. :;:: 

Μὺύὺ 4:18 περιπατῶν ἢ ΝΉΟΙ Δ οἵο; παράγων Ὁ) ἰῦ 5νΓ δἱη ΜῈ 1:16 καὶ παράγων ἢ ΝΒΠΟΙ. 
33. ἴὉ νὰ οἵο; περιπατῶν δὲ ΑΝΥΓΔΘΗΠ 5. Γ βίη Ρ65Η οἷς 
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822 ΤΗΕ «ΑΙΙΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤΕΥ 

ΜΑττ 4 Μακ 1 Πσκε δ] 

καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν 

ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βι- 

θίζεσθαι αὐτά. ὃ ἰδὼν δὲ Σίμων 

Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν 

Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
«“ ΠΝ « / 3 ῃ ο 
ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε" 

9 “ 

αὑτοις" 

Ἰησοῦ λέγων 

9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ 

[ΟΙ ν 21 Ρε]οπ] 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, 
βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς" 
19 καὶ λέγει αὐτοῖς 

Δεῦτε ὀπίσω μου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς 
ε .ν 5 " 

ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
Α , 3 / ) ΠΝ 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 
ἄλλους δύο ἀδελφούς, 
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἰεβεδαίου 

") ᾿ Υ 3 δὶ ᾽ “ 

καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
᾽ [ο { Ν , 

ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου 

τοῦ πατρὸς αὐτῶν 
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
αὐτῶν, 

3 3 / ΄ / 

καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 

22. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
τὸ πλοῖον 
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ 

ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων [ὧν] 

[ΟΙ ν 19 Ροα]ου] 10 ὁμοίως δὲ καὶ 

Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, 

οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
Σίμωνος 

ἀμφιβάλλοντας 
ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς" 
17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς 
Δεῦτε ὀπίσω μου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς 
γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 

Ἰησοῦς 

Μὴ φοβοῦ: 

ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

, τ τ Ὶ ἢ 

καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 

᾽ .ν 

ἐπὶ τῇ 

συνέλαβον, 

᾿Ἰάκωβον καὶ 

11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα 

ἐπὶ τὴν γῆν 

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες 
Δ / 3 / 3 [9 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν 

ἀφέντες 

ο 

᾿]άκωβον τὸν τοῦ Ἰεβεδαίου [Οὐ ν 10 αβονθ] 
ΕΣ { μα 3 ΑῚ ᾽ [ο 

καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

[ή 1 } καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, [ΟΙ ν 2 αβογο] 

ΑἹ ᾽ 1 3 { ᾽ / 

καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. 
20 καὶ ἀφέντες 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον 
ἐν τῷ πλοίῳ 
μετὰ τῶν μισθωτῶν 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

; Ὁ ᾗ 9 
πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Νκ 1:16 ἀμφιβάλλοντας 10) δὲ 
αά ἀμφίβληστρον: Ὁ (45 τὰ δίκτυα 
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ΤΗΕ ΒΜάΙΝΝΙΝΟΩΣ ος υ«εϑῦυδ᾽ ΗΟΝΚ ΙΝ ἄΑΙΠΙΙΕΗ δ 29 

2838. ΤΗΕ ἘΕΕΡΘΡΟΝΡΕ; ΤΟ 08505 ΜΟΒΕΚ 

Ματτ 4:29-25 [555 ΠΙαδακ 1:99] Πισκε 4:44] 

αἰαὶ περιῆγεν α καὶ ἦλθεν “Καὶ ἦν 
ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 
διδάσκων κηρύσσων κηρύσσων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν | εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς τὰς συναγωγὰς 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν τῆς ᾿Ιουδαίας. (525) 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον | καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. (3925) 

καὶ πᾶσαν μαλακίαν 
ἐν τῷ λαῷ. 

[Μαβκ 1:28, 92, 834α] Ππσκε 4: 37] 

94 ὑκαὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ δ καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ δ καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ 

εὐθὺς πανταχοῦ 

εἰς ὅλην τὴν Συρίαν" εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Ταλι- | εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

λαίας ον τος (924) 

92 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, Πισκε 4:40] 

- ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, Δύνοιτος δὲ τοῦ ἡλίου 

καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ ἔφερον πρὸς αὐτὸν 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας [ἄπαντεςὶ ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας 

ποικίλαις νόσοις τοῦ ν 84 Ρε]ογ] νόσοις ποικίλαις 

καὶ βασάνοις συνεχομένους, 
δαιμονιζομένους καὶ σεληνια- | καὶ τοὺς δαιμονιζομένους" .. .. 

ζομένους καὶ παραλυτικούς, 
"᾿ ” « Ὶ ” 

ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: 

Μί 9:95 Μκ 6:60 Τής 4: 14α, 15 

α Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿]ησοῦς α Καὶ περιῆγεν ἃ Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς 
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων διδάσκων. (δ 10) 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν μαλακίαν. (ὃ 70) 

δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. (820) 

1κΚ 4: 14} 

δ καὶ φήμη ἐξῆλθεν 

καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου 
περὶ αὐτοῦ. (520) 

Μί 4:24 καὶ . . . Συρίαν: 5ΥΤ 5ἱΏ ΟΠΙ --- δαιμονιζοµένους ΝΙ( ΒΟ οἵς; καὶ δαιμ. ΝΟΕ ΓΣ ἰῦ να 5ντ συγ οἵα 
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529 ΤΗΕ σΑΙΠΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΗΥ 

Μαπτ 4 Ιλδηκ 1] Πισκε 4] 

ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας 

ἐπιτιθεὶς 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 84 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κα- | [ἐθεράπευενὶ αὐτούς. (9243) 

κῶς ἔχοντας 

ποικίλαις νόσοις, 

καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, 

(924) 
ΠΙαδηκ 8: 70, 8] [Ὺὺ]κεκ 6: 170] 

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, 

καὶ πολὺ πλῆθος καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

καὶ Δεκαπόλεως 
Γἠκολούθησεν, 

καὶ Ἱεροσολύμων 
καὶ Ἰουδαίας 8 καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας] ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας 

καὶ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων καὶ ᾿Ἱερουσαλὴμ 

καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας 

καὶ πέραν τοῦ ᾿Ἱορδάνου. καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου Ξ 

(-ἰ 85) καὶ περὶ Τύρον καὶ τῆς παραλίου Τύρου 

καὶ ΓΣιδῶνα,ὶ καὶ Σιδῶνος, 

πλῆθος πολύ, 
Γ Ἵ ΕΣ. , “ »-“ «4 κά » “ ᾽ Ὁ 

ἀκούοντες ὅσα 'ποιεῖ οἱ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ 

ἦλθαν πρὸς αὐτόν. (99) καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 

(559) 

ΟΗΑΡΤΕΕ Π. ΤΕΑΟΗΙΝάα ΑΝΡ 6ΑΤΗΕΕΙΝά ΡΙΡΟΙΡΙΕΣ, ὃ 524-27 

24. Α ΡΑΥ ΙΝ ΟΑΡΕΒΝΑΟΜ 

δ45-Ε} Μαπτ 8:14-17 [--566 Μαηκ 1:21--94 Τὺ κε 4:91-41 

ΟΥ Μαῖῦ 4:18 (820)] Καὶ εἰσπορεύονται Καὶ κατῆλθεν 

εἰς ΚΚαφαρναούμ. εἰς Καφαρναοὺμ 
πόλιν τῆς Ταλιλαίας. 

Καὶ Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς 
εὐθὺς τοῖς σάββασιν ἐν τοῖς σάββασιν" 
[εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 

[Ματτ 7:28, 29] ἐδίδασκεν]. 
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο 32 καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 

ΜῊ παρ: ΜῈ 1:91 ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν 
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ΊΤΕΑΟΗΙΝαάα ΑΝΡ ΟΑΤΗΕΚΙΝΟ ΡΙΡΟΙΡΙΗΗΣ δ24 

[Μλττ 7] Μαηκ 1 Γκ 4 

20 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
ὡς ἐξουσίαν ἔχων ὡς ἐξουσίαν ἔχων ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 

ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 

καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 

αὐτῶν. (844) 

28 καὶ εὐθὺς 38 καὶ 
ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν | ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος 
ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκα- 

θάρτου, 
καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ 

Τί ἡμῖν καὶ σοί, 84 "Μα, τί ἡμῖν καὶ σοί, 

Ἰησοῦ ἈΝαζαρηνέ; ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; 
ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ; 
[οἷδά! σε τίς εἶ, οἶδά σε τίς εἶ, 
ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 
25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 85 καὶ ἐπετίμητεν αὐτῷ 

ὁ Ἰησοῦς [λέγων] ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων 
Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. | Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
20 καὶ σπαράξαν αὐτὸν καὶ ῥίψαν αὐτὸν 
τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον 

καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ 
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 

27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, | 86 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ 

πάντας, 
ὥστε συνζητεῖν [αὐτοὺς] καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους 

λέγοντας λέγοντες 
Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή" | Τίς ὁ λόγος οὗτος 
κατ᾽ ἐξουσίαν ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει 

καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκα-] ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις 

θάρτοις ἐπιτάσσει, πνεύμασιν, 
[Ματτ 4:24α] καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. καὶ ἐξέρχονται; 

α καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ 28 “Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ 37 “Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος 

αὐτοῦ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ περὶ αὐτοῦ 

εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: (925) εἰς ὅλην τὴν περίχωρον εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

τῆς Γαλιλαίας. 
Β600000.α σαν. ος σὐὐ σ᾽ μον 6} Ε΄ 5 ας ιο ο ο ον 

Ικ 4: 140 
καὶ φήμη ἐξῆλθεν 

καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου 

περὶ αὐτοῦ. (820) 

α 

ΜῊ παρ: ΜΕ 1:24 οἴδαμέν 27 πρὸς ἑαυτοὺς 
πω μπι ουσ μυ μυ μυ μυ υµ---- μμ υυμυυμμυ μμ μμ ο ο. ἀἶἀ./-ὐ--/-ᾖ-- 

κ 1:97 αὐτοὺς ΝΤΕ ΝΒ οἵο; πρὸς ἑαυτοὺς ΑΟΤΡΝΥΓΔΘ οίς 
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324 ΤΗΗ σΑΙΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ματν 8 

Καὶ 

ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν 

Πέτρου 

μι Α ν ΄ [ο 

εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ 

βεβληµένην καὶ πυρέσσουσαγ' 

15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, 
καὶ ἠγέρθη, καὶ 
διηκόνει αὐτῷ. 

16 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 

προσήνεγκαν αὐτῷ 
[Οἱ θοὸν απά Τατ 4:24 (5259)] 

δαιμονιζοµένους πολλούς" 

καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα 
, 

λόγῳ, 

καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας 
ἐθεράπευσεν" 

Μληκ 1 

29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συνα- 
γωγῆς [ἐξελθόντες 
ἦλθαν) εἰς τὴν οἰκίαν 
Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου 

μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿]ωάνου. 
80 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος 
κατέκειτο πυρέσσουσα, 
καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ 
περὶ αὐτῆς. 
81 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν 
κρατήσας τῆς χειρός" 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, 
καὶ 

διηκόνει αὐτοῖς. 
82 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 

ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, 
ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας 

[Οἱ ν 84 Ῥο]ονγ] 

καὶ τοὺς δαιμονιζομένους᾽ 

88 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἔπι- 
συνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 

94 καὶ 
ἐθεράπευσεν 

πολλοὺς κακῶς ἔχοντας 
ποικίλαις νόσοις, 
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, 

[Μάᾶβκ 8:11] 

καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, 

ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, 

προσέπιπτον αὐτῷ 

καὶ ἔκραζον Γλέγοντα) ὅτι 

(505) Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 

Ίσκε 4 

858 ᾿Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς 
συναγωγῆς 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Σίμωνος. 

πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν 
συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, 

καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 
περὶ αὐτῆς. 
89 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς 

ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, 
καὶ ἀφῆκεν αὐτήν" 
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 
διηκόνει αὐτοῖς. 

40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου 
ἅπαντες! ὅσοι εἶχον 
ἀσθενοῦντας 
νόσοις ποικίλαις 

Γ 

ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν' 

ε αν εδ νι « { ᾽ “ Ν 

ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς. 
χεῖρας ἐπιτιθεὶς 

[ἐθεράπευεν 
αὐτούς. 

41 ἐξήρχετο! δὲ καὶ δαιμόνια 
ἀπὸ πολλῶν, 

κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι 
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ" 

ΜῊ πρ: ΜΕ 1:29 ἐξελθὼν ἦλθεν 11 4:40 πάντες ἐθεράπευσεν 41 ἐξήρχοντο 

ΜΕ 1:29 ἐκ τῆς συν. ἐξελθόντες ἦλθαν νγὶ Ὁ 12; ἐκ τ.σ. ἐξελθόντες ἦλθον ΝΑ ΟΔΓ οἷα; ἐκτ.ς. ἐξελθὼν ἦλθεν Β Θὕο; (καὶ Σ, 
καὶ εὐθέως Θ) ἐξελθὼν (δὲ ΤῊ ΥΥ͂. εὐθὺς Σ) ἐκ τ.σ. ἦλθεν ὌΨΥΘΣ 
ΝΑΟΤ:Δ0Θ οἵ Ω 

.)Α 

Τκ 4:40 ἐθεράπευεν νυνὶ ἢ ΒΙΟ Υ ἴὖ νσ Ρθ5Η: ἐθεράπευσεν 



ΤΕΑΟΗΙΝα ΑΝΡ ΟΑΤΠΕΚΙ͂ΝΟ ΡΙΡΟΙΡΙΕΣ 825 

[Ματτ 19:16] 

καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 

ίνα μὴ 

φανερὸν αὐτὸν 

(355) ποιήσωσιν" 

Ματτ 8 

17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ Ἢσαίου τοῦ προφήτου 
λέγοντος “Αὐτὸς τὰς ἀσ- 
θενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς 
νόσους ἐβάστασεν.᾽" (- ὃ60) 

25. Α 

Μλιτκ 1 [Ιληκ 8:12] 

καὶ οὐκ ἤφιεν 
λαλεῖν ετίμα αὐτοῖς 

᾿ / 

τὰ δαιμόνια, 
ἵνα μὴ 

αὐτὸν φανερὸν 

ποιήσωσιν.(δ 39) 

ὅτι ἤδεισαν 
᾿ }Ὶ "4 ᾿ 

αὐτὸν [Χριστὸν 
εἶναι]. 

09 4 

καὶ πολλὰ ἐπ- καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ 
λαλεῖν, 

" " 

ὅτι ἤδεισαν 
τὸν χριστὸν αὐτὸν 
εἶναι. ἷ 

ΡΕΕΒΑΟΗΙΝα ΤΟΥᾺΕ ΙΝ αΑΙΠΠΕΕ 

Μάαπκ 1:95-99 

Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν 
ἀναστὰς ἐξῆλθεν [καὶ ἀπῆλ- 
θεν) 
εἰς ἔρημον τόπον 
κἀκεῖ προσηύχετο. 
86 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σί- 
μων 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 
857 καὶ εὗρον αὐτὸν 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι 
Πάντες ζητοῦσίν σε. 
38. καὶ λέγει αὐτοῖς 
Αγωμεν ἀλλαχοῦ 
εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, 
ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, 

εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 

Ίσκε 4:42-44 

Γενομένης δὲ ἡμέρας 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη 

εἰς ἔρημον τόπον᾽ 
[Οὐ ΠΣ|ΚῸ 5:16 (327)] 

καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, 

καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, 
καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ 
πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 
48 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 

[Γεὐαγγελίσασθαί με δεῖ! 
αμ / ἴω ἴω 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 

1158 58:4 

ΤῊ πιρ: [κ 4:48 εὐαγγελίσασθαι δεῖ µε 

ΜΝΠ]ς 1:94 λαλεῖν τὰ δαιμόνια νὰ ΑΟΙΥΔ οἵς; τὰ δαιμ. λαλ. Β; αὐτὰ λαλεῖν Ὦθ ἰῦ να οἷο --- Χριστὸν εἶναι γΥἱ Ὁ ἢ 
ΒΟ (τὸν Χρ. αὐτὸν εἶναι) ΤΟΥΘΣ 33. οἵα; ΣΝ ΑΤΔ ἰὖῦ νᾷ 5.1 51 ῬΘ5Ξἢ οἱς οἵὰ 
τ ΝΑΟΡΒΡΙ/Θ οίο; οµπι Β οἷς 

90 

35 ἐξῆλθεν καὶ: ΑΥ̓͂ ΟΠ ---- καὶ ἀπῆλθεν 
35. ἀλλαχοῦ ννἱῦ ΒΟΙῚΙ, 38. οο; ΑΓΔ ἰὖῦ νεα 5.1 δἱη ρϑϑὴ οἵο οι 



δ25 ΊΗΗΒ άΑΙΗΠΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 
ας ἶκέίήἧΊἧἧπ ὡς «-Ἔθ ο-ἰᾧἧἰἰἰἰἰἸΟῆ΄΄ΠππτὩτπτ ι΄ ἥἝἙὙἁἝσο  σαι-..----- -τ τ ΄-ς- 

[Μάᾶττ 4:29] Μαηκ 1 Ίσκε 4 

αΚαὶ περιῆγεν 89 “καὶ ἦλθεν 44 “Ἰζαὶ ἦν 

ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 

διδάσκων κηρύσσων κηρύσσων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς τὰς συναγωγὰς 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 

εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν τῆς ᾿Ιουδαίας. 
᾿ , [ο , ΑἹ ΑἹ / ᾽ / 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον και τα δαιμόνια ἐκβάλλων. 

καὶ πᾶσαν μαλακίαν 

ἐν τῷ λαῷ. (829) 

26. ΤΗΕ ΟΑΙΙ, ΟΕ ΤΗΕ ΒΌΝ (ωσκε) 

ΠΙαττ 4:19-22] ΠΙαακ 1: 16-20] Ίσκε δ:1-11 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν 
ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ 
ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 

Περιπατῶν δὲ παρὰ Καὶ παράγων παρὰ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ 

τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 

εἶδεν δύο ἀδελφούς, εἶδεν 9 καὶ εἶδεν [πλοῖα δύο] ἑστῶτα 

παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἀλεεῖς 
3 . [ον ᾿ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποίάντες 

[Οἵ ν 21 Ρε]ονγ] [σεν 19 Ρο]ουγ] [ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 
8 ἐμβὰς δὲ εἰς ἐν τῶν πλοίων. 

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον Σίμωνα ὃ ἦν Σίμωνος, 

ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας 
δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν 

Ἁ », - Δ ᾿ / 

τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαῦ- 
σατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν 
Σίμωνα ᾿Επανάγαγε εἰς τὸ 

-....  υὓυὐυἅυ “ου ο ο ὌὌὔ-Ὑ-Ὑ-υὔ---------------α--- ο... 

Μι 9:55 ΜΚ 6: 60 Τ]ς 4: 15α 

4 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς α Καὶ περιῆγεν α καὶ αὐτὸς 

τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων διδάσκων. (ὃ 70) ἐδίδασκεν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, (950) 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 

᾿ “ , 7 

καὶ πᾶσαν μαλακίαν. (510) 
ο...  ιῖἥππθοθθππ--------------------------

------- 

ΜΗ πις: Τικ 5:32 δύο πλοιάρια ἔπλυναν 

[κ 4:44 τῆς Ιουδαίας νΥἱ ἢ ΧΣΒΟΤ, 5υτ βίη οἵο; τῆς Γαλιλαίας ΑΓ ΧΔΘ ἴὖῦ νε αἱ ΡΙ6Γ; τῶν Ιουδαίων Ν΄ 

94 



ΤΕΑΟΗΙΝά ΑΝΡ ΑΤΗΒΙΙΝά ΡΙΡΟΙΡΙΗΙΣ δ20 
μα τσ. μμ --..ΐ.....-....ὰὰὲὲ.ὰ.ὲ..ὲὲ.ὲ.ὲ-.-..ὶ.... 

[Μῦν 4] 

[Οἵ ν 21 Ῥο]οπ] 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, 

βάλλοντας ἀμφίβληστρον 

εἰς τὴν θάλασσαν, 

ἦσαν γὰρ ἁἀλεεῖς' 

19 καὶ λέγει αὐτοῖς 

Δεῦτε ὀπίσω µου, 

καὶ ποιήσω ὑμᾶς 

ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

[Μληκ 1] 

[Οἵ ν 19 ροε]οπ] 

καὶ ᾿Αγδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

Σίμωνος 

ἀμφιβάλλοντας 

ἐν τῇ θαλάσσῃ, 

ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς" 

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

ὁ ᾿Ιησοῦς 

Δεῦτε ὀπίσω μου, 

καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι 

ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες 

τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ΨΗ Πρ: 11ς5σ:9 ἡ 

90 

Ίισκε δ 

βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκ- 
τυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. ὅ καὶ 
3 ᾿ / 3 ᾽ 

ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν ᾽Επι- 
στάτα, δι) ὅλης νυκτὸς κοπιά- 
σαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ 
τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ 
δίκτυα. 06 καὶ τοῦτο ποιή- 
σαντες συνέκλεισαν πλῆθος 
3 / / / 

ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ 

τὰ δίκτυα αὐτῶν. ᾖἼ καὶ κα- 
τένευσαν τοῖς µετόχοις ἐν τῷ 
. , ὁ “Ὁ ϑ᾽ / 

ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς. καὶ ἦλ- 
θαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα 
τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι 
αὐτά. 8. ἰδὼν δὲ Σίμων 
Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνα- 
σιν Ἰησοῦ λέγων Ἑξελθε 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτω- 
λός εἰμι, κύριε 9 θάμβος γὰρ 
περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 
τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ 
τῶν ἰχθύων [ὧν] συνέλαβον, 
10 ὁμοίως δὲ καὶ 
᾿ / λῚ ᾽ / ι . 

]άκωβον καὶ ᾿Ιωάνην υἱοὺς 
᾿ 

Ζεβεδαίου, 
«“ αν . 

οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. τ 

᾿ εν Δ ᾿ [ή 

καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 
᾿Τησοῦς 
Μὴ φοβοῦ" 
ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 
11 καὶ καταγαγόντες τὰ 
πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν 

ἀφέντες 
, 3 / ᾽ ἴω 

πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ 



δ 20 

ΠΜαττ 4] 

21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, 

᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
. αν ” 

ἐν τῷ πλοίῳ 

μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, 
3 / / 

καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 

22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 

τὸ πλοῖον 

καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. (522) 

21. 

844-.] Ματτ 8:1-4 [1845 

Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοί. 

2 Καὶ ἰδοὺ 
λεπρὸς προσελθὼν 

προσεκύνει αὐτῷ 

λέγων 
/ ΑΙ , 

Κύριε, ἐὰν θέλῃς 
[η [ή 

δύνασαί µε καθαρίσαι. 
5 καὶ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ 
λέγων 

Θέλω, καθαρίσθητι" 
καὶ εὐθέως 

ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 

[ΜάΑκκ 1] 

19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν 

᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

7) 3 , 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. 

καὶ ἀφέντες 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον 
Φ “ ” 

ἐν τῷ πλοίῳ 

μετὰ τῶν μισθωτῶν 

(622 ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

ΤΗΕ ΟΑΠΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ͂ 

109κε 6 

[σεν 10 αβονε] 

[Ον 2 αρονο] 

ΤΗΕ ΗΕΑΙΙΝα ΟΕ Α ΤΕΡΕΗ, 

Μακ 1:40-45 

Καὶ 

ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς 

παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ Ύονυ- 
πετῶν] 

λέγων αὐτῷ ὅτι 
᾿Εὰν θέλῃς 
δύνασαί µε καθαρίσαι. 
41 καὶ σπλαγχνισθεὶς 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

αὐτοῦ ἥψατο 
καὶ λέγει αὐτῷ 
Θέλω, καθαρίσθητι 
42 καὶ εὐθὺς 
ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, 

καὶ ἐκαθερίσθη. 
48 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ 
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 

ΌπῈ δ:12-16 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων 

καὶ ἰδοὺ 

ἀνὴρ πλήρης λέπρας' 
ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη 
αὐτοῦ 
λέγων 

Κύριε, ἐὰν θέλῃς 
δύνασαί με καθαρίσαι. 
19 καὶ 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ 
λέγων 

Θέλω, καθαρίσθητι᾽ 

καὶ εὐθέως 
ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

Μ]ς 1:40 καὶ γονυπετῶν νΥὶ 0} ΜΤ,Θ δύο; καὶ γον. αὐτὸν ΑΟΔ 5Υτ 5ἷη οίο; καὶ Ν;. ΒΉΌΔΘΤ οἷο οπι 
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ΤΗΣ απΟομΙΝα ΗΟΡΤΙΠΙΗΤΥ ΟΡ ΤΗΙ ΡΗΑΙΙΡΕΙΗΣ δ25 

Ματτ 8 Μληκ 1 1 σκς δ6 

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς | 44 καὶ λέγει αὐτῷ 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν 
αὐτῷ 

Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, 
ἀλλὰ ὕπαγε 

᾿ λες εν - [9 ε ο 27 

σεαυτὸν 1 δεῖξον τῷ ἱερεῖ, 
καὶ προσένεγκον 
τὸ δῶρον 
ὃ προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. (- ἢ 45) 

Ο6ΗΑΡΤΕΙ ΠῚ. 

28. 

807-} Ματτ 9:1-8 

Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον 
διεπέρασεν, καὶ ἦλθεν 
εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, 
ἀλλὰ ὕπαγε 
σεαυτὸν 1 δεῖξον τῷ ἑἱερεῖ 
καὶ προσένεγκε 
περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 

ἃ προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο 

κηρύσσειν πολλὰ 
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, 

ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι 
[φανερῶς εἰς πόλιν! εἰσελθεῖν, 
ἀλλὰ ἔξω 
ἐπ᾿ ἐρήμοις τόποις [ἦν]; 

[Οὐ Ματκ 1:85 (525)] 

καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάν- 

τοθεν. 

Μαηκ 2:1-12 

[Οὐ Ματκ 5:21 (568)] 

Καὶ εἰσελθὼν πάλιν 
εἰς Καφαρναοὺμ 
δι᾿ ἡμερῶν 

ἠκούσθη ὅτι ἴ ἐν οἴκῳ ἐστίν!" 

μηδενὶ εἰπεῖν, 
ἀλλὰ ἀπελθὼν 

το δεῖξον᾽᾿ σεαυτὸν “τῷ ἱερεῖ," 
καὶ προσένεγκε 

περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 

καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
15 διήρχετο δὲ μᾶλλον 

ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, 

καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ 
ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι 

ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν: 

10 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν 
ἐν ταῖς ἐρήμοις 
καὶ προσευχόμενος. 

ΤΠΕ οΒΟΝΊΙΝα ΗΠΟΡΤΠΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΛΕΙΘΕΕΒ, δ 228-39 

ΤΗΕ; ΗΕΑΙΙΝαά ΟἿ Α ΡΑΒΑΙΥΤΙΟ 

Ίσκε δ:17-26 

Καὶ ἐγένετο 

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, 

110ν 19:49 

ΜῊ πι: ΝΤ 1:45 εἰς πόλιν φανερῶς Ὡ: 1 εἰς οἶκόν ἐστιν 

Τ1κς 5:14 Ὁ αὰβδ ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν καὶ διαφημείζειν τὸν λόγον᾽ ὥστε μηκέτι δύνασθαι αὐτὸν φανερῶς εἰς 
πόλιν εἰσελθεῖν" 
1:45: 2:1) 

ἀλλὰ ἔξω ἦν ἐν ἐρήμοις τόποις" καὶ συνήρχοντο πρὸς αὐτόν" 
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525 

ΜΑττ 9 

2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ 

παραλυτικὸν 
ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. 

καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς 
τὴν πίστιν αὐτῶν 

εἶπεν τῷ παραλυτικῷ 
Θάρσει, τέκνον" 
ἀφίεντεί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
ΟῚ "ΧΙ Σ / 
5. Καὶ ἰδού τινες 
τῶν γραμματέων 

εἶπαν 

ἐν ἑαυτοῖς 

Οὗτος 

βλασφημεῖ. 

Μληκ ἃ 

2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ 
[Οἵ ΝΤατ]ς 8:22 (8 50)] 

ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν, 

καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 

8. καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς 
αὐτὸν 

ΔῊ 

παραλυτικὸν 
αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 

4 καὶ μὴ δυνάμενοι 
προσενέγκαι αὐτῷ 
διὰ τὸν ὄχλον 
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην 
ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες 
χαλῶσι τὸν κράβαττον 
ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 

5 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 
τὴν πίστιν αὐτῶν 
λέγει τῷ παραλυτικῷ 
Τέκνον, 
᾽ , / ε Ξ / 

ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
ϐ ἦσαν δέ τινες 
τῶν γραμματέων 
θήμενοι 
καὶ διαλογιζόμενοι 

ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
7 Τ οὗτος οὕτω λαλεῖ ; 
βλασφημεῖ" 

, / 9 , « , 

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας 

ἐκεῖ κα- 

ΤΗΕ ἄΑΙΠΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΗΥ 

ΤσΚκε ὅ 

καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι 
καὶ νοµοδιδάσκαλοι οἱ ἦσαν 
᾽ / 3 / , 

ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης 
τῆς Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας 

καὶ ᾿Ιερουσαλήμ᾽ 

καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ 
ἰᾶσθαι αὐτόν. 

18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες 

᾽ 3 [ή μά 

ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον 

ὃς ἦν παραλελυμένος, 
καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγ- 
κεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον 
αὐτοῦ. 
19 καὶ μὴ εὑρόντες 
ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν 

διὰ τὸν ὄχλον 
᾽ / 3 Δ ἢ [αλ 

ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα 

διὰ τῶν κεράµων 
“ ᾽ ἶ ΝῚ “Ὁ , 

καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ 

εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ 
Ἰησοῦ. 
20 καὶ ἰδὼν 
τὴν πίστιν αὐτῶν 

εἶπεν 
Ἄνθρωπε, 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

σαῖοι 
λέγοντες 

Τίς ἐστιν οὗτος 
ὃς λαλεῖ βλασφημίας ; 
τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι 

τς πιο μμ Ἡωσωω πως ρω ωμωυομο. η πω ωμοω Πρ ιν ο ο ο μονο ο ο ο ιο ο  -- 

ΜῊ Πρ: ΜΙ 2:7 Ὅτι 
.ιιιι---.ωἍ“Ἅμᾳ τ... ῤ---.--ΠΠ΄ΠΠΠΠΠἷΠἷἝἷἕὯΠ“΄“ὔὙ΄΄Γ“ἝΠἴΠ[!;’“’“.--.-- ρ7χΘὕϑϑσ.»»ο»Ἑ.»Ἔο».»ΨΣἕ 

Μκ 2:7 Τι: Ὅτι ΒΘ 
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ΤΗΕ απΟμΊΙΝά ΗΟΡΤΠΗΤΥ ος ΤΗΕ ΡΗΑΙΙΡΕΕΝ δ25 

Ματτ 9 Μαηκ 2 ΤΚΡ ὃ 

εἰ μὴ εἷς ὁ θεός ; εἰ μὴ μόνος ὁ θεός; 
4 καὶ [εἰδὼς ὁ ᾿Τησοῦς 8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς | 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 

τῷ πνεύματι αὐτοῦ 
τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν ὅτι [οὕτως] διαλογίζονται τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 

ἐν ἑαυτοῖς 
3 ; ᾽ “ ” ι 3 ’ / εἶπεν λέγει [αὐτοῖς] ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ | Τί ταῦτα διαλογίζεσθε Τί διαλογίζεσθε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; 
δ τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, | 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 28 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ εἰπεῖν 
᾽Αφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, | ̓Αφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, | ̓Αφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ) μαρ ; 
.- Ὁ) Ὁ“ -ὉἌ [ο 

ἢ εἰπεῖν "Ἔγειρε ἢ εἰπεῖν ᾿ΕΒγείρου ἢ εἰπεῖν ἤγειρε 
[καὶ] ἄρον τὸν κράβαττόν σου 

καὶ περιπάτει; καὶ περιπάτει; καὶ περιπάτει; 
ϐ ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
3 [ή ” «- « α 5 3 [ή ” ε εὶ δα 3 ’ « « .. 3 ’ ᾽ / 

ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- | ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- | ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν 

που που ἔχει 
ον ο - ᾽ , : , [ο , - ῃ Φουα [ο ο Ἱ 9 ὃν “ ο. ᾽ , Π ῃ εάν 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας-- | ἰἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς | ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας 
τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ |--λέγει τῷ παραλυτικῷ εἶπεν τῷ Γπαραλελυμένῳ! 
["Εγειρεὶ 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε Σοὶ λέγω, ἔγειρε 
ἀρόν σου τὴν κλίνην ἄρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ἄρας τὸ κλινίδιὀν σου 
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.| καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. | πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 
7 καὶ ἐγερθεὶς 12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς 25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς 

ἐνώπιον αὐτῶν, 
" ᾿ ῃ ” ασ κ ῃ ἄρας τὸν κράβαττον ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. | ἐξῆλθεν ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 
ἔμπροσθεν πάντων, 

δοξάζων τὸν θεόν. 

8 ᾿Ιδόντες δὲ 
οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν ὥστε ἐξίστασθαι 260 Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν 

πάντας ἅπαντας 
καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, 

καὶ ἐπλήσθησαν φόβου 

[λέγοντας] ὅτι λέγοντες ὅτι 
Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 

᾿, , ᾽ , , 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην 
τοῖς ἀνθρώποις. 

ὝΗ πὰρ: Μι 9:4 ἰδὼν 6 ᾿Εγερθεὶς ΝΤ 2:10 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας 11 5:34 παραλυτικῷ 

ΜΕ 2:8 αὐτοῖς : ΒΘ ΟΠΠ --- ταῦτα: Θ ΟΠ 9 Ἐγείρου ἢ ΒΙ.Θ 28.; Ἔγειρε ΑΘ 35. οἷο ---- καὶ! ΙΤ ]ι 
ΝΑΗΓΔΘ είς; ΟἿ], 38. Ρϑϑὴ είο οἱ 10 ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς νἱῦῆ ΒΘ 142. 157.; ἐπὶ τ. γ. ἀφ. ἁμ. 
ΝΟΡΙΙΔ οἵς; ἀφ. ἐπὶ τ. γ. ἀμ. ΔΕΕ οἵσ Ι1Κ 5:24 παραλελυμένῳ ἢ ΑΒΕΓΑ οἵς; παραλυτικῷ ΝΟΌΙΧΘΞ οἷς 
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529 ΤΗΡ ΟΑΠΙΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤΚΕΥ 

Ματτ 9:9-18 

Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς 
ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον 
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

Μαθθαῖον λεγόμενον, 
καὶ λέγει αὐτῷ 
᾿Ακολούθει μοι" 

καὶ 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνα- 

κειμένου 
ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 
συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ 
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 

[1 καὶ ἰδόντες 
οἱ Φαρισαῖοι 

ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει 
ὁ διδάσκαλος ὑμῶν ; 
12 ὁ δὲ ἀκούσας 

εἶπεν 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 

ΝΗ παρ: ΜΙς 2:10 καὶ πίνει 

29. ΤΗΕ ΟΑΔΙ1, ΟΕ 10] 

Μαηκ 2:135--1,7 

Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν 
Ἂ Ὶ { ο 

παρὰ τὴν θάλασσαν 
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς 
αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 
14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν 
τὸν τοῦ ᾿Αλϕαίου 

/ 3 ΑἹ Δ , καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

καὶ λέγει αὐτῷ 
᾿Ακολούθει μοι. 

καὶ 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

15 Καὶ γίνεται κατακεῖσ- 

θαι αὐτὸν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, 
καὶ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ 
συνανέκειντο τῷ ᾿Ϊησοῦ 
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 

ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολού- 
θουν αὐτῷ. 
16 καὶ 
οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων 

3 / .“ 3 , , “ 

ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν 

ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν 
ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει Τ- 

17 καὶ ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγει αὐτοῖς [ὅτι] 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες" 

Ί]ς 5:29 αὐτοῦ 

Ίσκε 6:2/-952 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν 

καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι 
Λευεὶν 

/ 3 , δ , 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ακολούθει μοι. 
28 καὶ καταλιπὼν πάντα 
ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 
29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγά- 
λην Λευεὶς αὐτῷ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" 

Α ολ ᾿ Ἁ ΄“ 

καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν 
" 2 

καὶ ἄλλων 
οἱ ἦσαν μετ᾽ 
κατακείμενοι. 

[ ι αὐτῶν 

80 καὶ ἐγόγγυζον 
οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Ύραμ- 
ματεῖς αὐτῶν 

πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέ- 

γοντες 
Διὰ τἰ μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε 
καὶ πίνετε; 
81 καὶ ἀποκριθεὶς [ὁ] ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ 

ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες" 

.-..........τιιωιτττττττ
τ ..:.'.͵΄ῆ΄΄΄ὋὃὖὋὃἝὯἋ΄΄΄΄΄΄ὦὔὦἴὮἝἷἶἴἝἷἝἾἝὙ ἧ  ἩἡἢἮἢἧἝὮΟἝΎΓ.-ῆ΄ῆ΄ῇ΄ῇππι.ι {0 ́ ΄ὀο.-ο-.ᾳβθὄ1Ὀ-ςς- {Ρ΄-ςΟ. -- ςς 

ἈΠ{ 9:9 ἠκολούθησεν ννὶ ἢ ΒΟΘ αἱ ΡΙ6Υ; ἠκολούθει ΝΤ) οἷο 
ΑΟΡΟΙΔ οἵο 

ΜῈ 2:15 γίνεται ἢ ΔΙ, 38. οἵς; ἐγένετο 
16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρ(ε)ισαίων ΝΕ Β 124.. ΧΙ, 95. οὔο ΟΙΗ οἱ, Δ ΟΠΙ καὶ οἱ; ΑΟΡΤΟΠ οἵα 

ΓΘΔΑ καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ---- ἐσθίει" ννὶῦ ἢ ΔΙ) οἵο, ἐσθίεται (Ὁ -τε Θ; ΑΟΙΙΔ αἱ ρἱοῦ ας καὶ πίνει: 
ΣΟΤΙΔ δαα 4150 ὁ διδάσκαλος ὑμῶν ΒΙ. 22. οὖς αὐτοῦ 
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ΜΑττ 9 

Ι3 πορευθέντες δὲ μάθετε τί 
ἐστιν 1 "λεος θέλω καὶ οὐ 
θυσίαν" 
οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 

80. 

Μαν 9:14-17 [- 08 

“- 

Πότε προσέρχονται αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου 

λέγοντες 
Διὰ τί ἡμεῖς 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

νηστεύομεν, 
οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ 

οὐ νηστεύουσιν ; 
Ι5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

Μὴ δύνανται 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

πενθεῖν 
ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν 

ὁ νυμφίος ; 

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
. ᾿ -“ ᾿ ᾽ “ 

ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 

ὁ νυμφίος, 
οΨ ...ϑΜιι᾽᾽᾽΄.΄ύ.΄νΧύΎΎὝΎ᾽.....ο."...:..οε.οΞ-οΘὀςςἘ-Ἐ-ἘςςἘ..Ἐ..Ἐςο.οο.-ςἘ---Ἠ-ω-Ξὠ-ἡἡ--ςςἘςἘςςΘἈςἘςὠὠὠἀὠςὠςΘὠςς-...-. 

1ῊΣΟΡ5 6:6: οἵ Μι 12:7 (8 31) 

ΝΗ πιπ: Μί 9:14 πολλά 

ΝΤί 9:13 ἁμαρτωλοὺς νυ ΝΒ Δ οἷο; 
ΝΒ πίη ραιο; ΟΙ ΥΧΔΘ νοιβς είο ἃ] πολλά 
µαθ. σου “ἃ θ οἷο; Ἑ πηΐη Ῥδ11Ο ΟΠΙ µαθ. 

Ἁπαπκ 2 

οὐκ ἦλθον καλέσαι 
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 

Μαηκ 2:18-22 

Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωά- 
νου 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. 

καὶ ἔρχονται 

ο 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ω 
Διὰ τί οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου 

καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων 

νηστεύουσιν, 
οἱ δὲ σοὶ [μαθηταὶ] 
οὐ νηστεύουσιν ; 
[9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

Μὴ δύνανται 
οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν 

ἐστὶν 
νηστεύειν ; 
ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμ- 
φίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται 
νηστεύειν" 

20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος, 

ΜΚ 

41 

Ο1,Χθ 5υτ βίη β8ὴ οἷς ας εἰς μετάνοιαν 

κε ὃ 

852 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 

δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
εἰς μετάνοιαν. 

ΤΗΕ ΟΕΡΡΙΟΝ ΑΒΟΌΤ ΒΑΒΤΙΝΑ 

{01κε δ:33-39 

Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν 
Οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου 
νηστεύουσιν πυκνὰ 
καὶ δεήσεις ποιοῦνται, 
ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, 

« Ἁ , 

οἱ δὲ σοὶ 
ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 
ΠῚ : ἣν ὁ ο Φ Η 
34 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς 

αὐτούς 

Μὴ δύνασθε 
τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος 

ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν 
ἐστὶν 
ποιῆσαι νηστεῦσαι ; 

85 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος 

14 νηστεύομεν ΥΥ10}} 
2:18 σοὶ μαθηταὶ Μὶὺ} ΔΟΟΙ,ΥΥ οἴο; σου µαθ. Δ; 

Κκ 5:84 νηστεῦσαι θὰ ΒΧΞ 28.; νηστεύειν ΝΑΟΙ ΟὟΥ ΔΘ οἷς 
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Μαπττ 9 

καὶ τότε νηστεύσουσιν. 

16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπί- 
βλημα ῥάκους ἀγνάφου 
ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ" 

αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ ἱματίου, 

καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον 
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 
εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται 
οἱ ἀσκοί, 
καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται 
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται" 
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον 

εἰς ἀσκοὺς καινούς, 
καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 

(-Ἠ 868) 

91. 

δ47-1 Μαπττ 12:1-8 
᾽ ᾿ / αν [ο 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
ἐπορεύθη ὁ ᾿]ησοῦς τοῖς σάβ-| αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν [δια- | ἐν 
βασιν 

διὰ τῶν σπορίμων᾽ 
ε ἢ ᾿ ” Ὁ 

οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Μαηκ ἃ 

καὶ τότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους 
ἀγνάφου ἐπιράπτει 
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν" 
εἰ δὲ μή, 
αἴρει τὸ πλήρωμα 
ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, 
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 

22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον 
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 

9 Αἱ / ΘΝ ία 

εἰ δὲ μή, ῥήξει 
ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, 

Α ε - 3 { 

καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται 

καὶ οἱ ἀσκοι. 

[ἀλλὰ οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινούς.] 

Μληκ 2:25-25 

Καὶ ἐγένετο 

πορεύεσθαι 
ΑἹ “Ὁ ᾿ 

διὰ τῶν σπορίμων, 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Ίσκη 6 

τότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
96 "ἔλεγεν δὲ καὶ παρα- 
βολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου 
καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει 
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν" 
εἰ δὲ μήγε, 

καὶ τὸ καινὸν σχίσει 

καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει 
τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ 

καινοῦ. 
87 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον 
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 

3 Δ , Ρ 

εἰ δὲ μήγε, ῥήξει 
ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, 
καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται 
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται" 
88 ἀλλὰ οἶνον νέον 

3 3 Ν ᾿ ; 

εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 

89 [οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν 
θέλει νέον᾽ λέγει γάρ 0) 

παλαιὸς χρηστός ἐστιν. ] 

ΡΙΌΘΚΙΝΕ 6ΒΑΙΝ ΟΝ ἃ ΒΑΒΒΑΤΗ 

Τ0Ὺκε 61:1--ῦ 

Ἓγένετο δὲ 
σαββάτῳ διαπορεύεσθαι 

αὐτὸν 
διὰ σπορίμων, 
καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τἰλ-| ἤρξαντο ἰὁδὸν ποιεῖν) τίλ- 
λειν λοντες 

ΜῊ τὴρ: ΜῈ 2:23 παραπορεύεσθαι ὁδοποιεῖν Τκ 5:39 Καὶ οὐδεὶς 

ΜῈ 2:9 ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί νε] ΒΒ ΘΟΡ; καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 19 ἰῦ σοαα; ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦντα 
ΝΑΟΥ 
ΑΟΤΙΔΘ οἷο δαὰα βλητέον; 

(ἀπόλλυνται) ΔΘ (ἀάπολυνται) οἵς; 
ἨΝ αἆᾶξδ βάλλουσιν: 

ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοί Ι,. -- ἀλλὰ .... 
Ὁ ἰῦ οοὐᾶ οµπι ἀλλὰ... .. 

καινούς ΜΠ ἈΦ ῈΒ 102; 
1 5:35 βλητέον ΜΙΤ καινούς 

ΑΒΟΉΧΘ οἵο; βάλλουσιν δὰ ἘΠ ἰῦ οἵο--- ΑΟΤ) (τηροῦνται) Ἠ Χθ νοῦβ5 θίο δ6]α καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται: 
ΝΒΙ 38. οἵο ΟἿ] 39 Ὁ ἵ{ ἔπι οπι ν 39 
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Ματτ 12 Μληκ 2 ῪκῈ ϐ 

/ " µ / ἢ Φ. 4 "ἢ 4 / 

στάχυας καὶ ἐσθίειν. τοὺς στάχυας. καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας 
ψώχοντες ταῖς χερσίν. 

2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες 94 καὶ οἱ Φαρισαῖοι 2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων 

εἶπαν αὐτῷ ἔλεγον αὐτῷ εἶπαν 
Ψ Ἁ « , ὴ ΩΣ ’ “Ὁ , “ 

Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν | δε τί ποιοῦσιν Τί ποιεῖτε 

δοὐκἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. | τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ;) ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ; 

8 καὶ ἀποκριθεὶς 

Ὢ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 25 καὶ λέγει αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν [ὁ] ᾿Ιησοῦς 

Οὐκ ἀνέγνωτε Οὐδέποτε ἀνέγνωτε Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε 

τί ἐποίησεν Δαυεὶδ τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὃ ἐποίησεν Δανεὶδ 

ὅτε χρείαν ἔσχεν 

ὅτε ἐπείνασεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς 

καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ) καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ; 
4 πῶς εἰσῆλθεν 20 [πῶς] εἰσῆλθεν 4 [ὡς] εἰσῆλθεν 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 

ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως 

καὶ 1““τοὺς ἄρτους τῆς προ-]| καὶ 1““τοὺς ἄρτους τῆς προ-] καὶ 1“ τοὺς ἄρτους τῆς προ- 

θέσεως’ ἔφαγον, θέσεως’) ἔφαγεν, θέσεως᾽" λαβὼν ἔφαγεν 

; καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, 

ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν [.οὺς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν 

οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, 
εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις ; [εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς ; 

ο ]καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ 
οὖσιν » 

5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ 
“ “Ὁ { κ]. . 

ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν 
“ «ε “Ὁ , ᾿ 

τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βε- 
βηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν ; 

ϐ λέγω δὲ ὑμῖν 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 6 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν 
ὧδε. 7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί 
ἐστιν 2““"Ἔλεος θέλω καὶ οὐ 
θυσίαν,᾽" οὐκ ἂν κατεδικάσατε 
τοὺς ἀναιτίους. 

Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄν- 
θρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ 
ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον" 

ουυὔυἅ-ἅἱ--ὑὕὔθιιἲἃἥἧἃἥἧἃιςὐὅθῬθθ
θῬθ” 

11 βαπι 21:6 35 6:6; οἵ Μύόᾶ 9:18 (529) 

Μὺ 12:4 ἔφαγον χη ΝΒ; ἔφαγεν ΟΌΥΘ αἱ Ρος ΜΙ 9:26 πῶς ψἰῦὰ ΝΝΟΙ)ΔΘ αἱ ρίο;; ΒΏΌ οἵ --- 

ἐπὶ ᾿Λβιάθαρ (τοῦ ΑΟ) ἀρχιερέως ΝΙ ἈΦ Β1)Θ αἱ ῥοῦ; ὉΥΝ 271. 1ῦ οοᾶᾷ ΟΠ --- τοὺς ἱερεῖς αἰ ΝΗΤ,; τοῖς ἱερεῦσιν 

ΑΟΤΥΔΘ αἱ ΡΙοΓ 27, 28 Ὦ ΟΠΠ Τὸ σάἀβ. διὰ . .. . ὥστε Τῆς 6:39 ἔξεστιν νυν ἢ ΒΕ ἵσνρ ατη; ΝΑΟΥΧΘ 

ΟΡ Ῥο5Ἡ οἷς δαὰ ποιεῖν 4 ὡς νι τ Νὰ ΔΟῪΝ αἱ Ρρ]ος; πῶς ΤΝ ΧΘ 35. οἵο; ΒΡΕ οπι 5 Ὦ ἰπβοῦῖβ ΟΠί5ν 

αἴίογ ν 10, δῃὰ τους Ἠθγθ; τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαζόμενον τῷ σαββάτῳ εἶπεν αὐτῷ “Ἄνθρωπε εἰ μὲν 

οἶδας τί ποιεῖς μακάριος εἶ" εἰ δὲ μὴ οἶδας ἐπικατάρατος καὶ παραβάτης εἶ τοῦ νόμου 
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ΜαΑπττ 12 

5. κύριος γάρ ἐστιν 
τοῦ σαββάτου 
ε ελ “Ὁ 9 , 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

Μαπττ 12:9-14 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν 
εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν" 

καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος 
χεῖρα ἔχων ξηράν. 

10 καὶ αὐτὸν 

λέγοντες 

ἐπηρώτησαν 

Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν 
/ . θεραπεύειν ; 

εἰ / ᾽ “ 

ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Τίς [ἔσται] ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος 
ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, 
καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο 
τοῖς σάββασιν 
εἰς βόθυνον, 

Μαβκ ἃ 

Ο «/ / / 3 

25 ὥστε κύριος ἐστιν 

ε κει “οὴ 9 ’ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

καὶ τοῦ σαββάτου. 

Μαεηκ 3:1--6 

Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν 

εἰς συναγωγήν, 

καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος 
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα" 

9 καὶ παρετήρουν αὐτὸν 

εἰ τοῖς σάββασιν 
θεραπεύσει αὐτόν, 
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

8 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν 

Ἔγειρε 

εἰς τὸ μέσον. 

Ίσκη 6 

Κύριός ἐστιν 
[τοῦ σαββάτου 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]. 

82. ΤΗΕ ΝΙΤΗΕΒΕΡ ΗΑΝΡ 

Ίσκε 6:0-11 

3 μ µ 

ἐν ἑτέρῳ 

[-Ὁ 854 

Ἐγένετο δὲ σαβ- 

βάτῳ 
εἰσελθεῖν αὐτὸν 
εἰς τὴν συναγωγὴν 
καὶ διδάσκειν" 
καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ 
καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν 

ξηρά" 
7 παρετηροῦντο δὲ 

οἱ γραμματεῖς καὶ 

σαῖοι 
εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ 
[θεραπεύει!, 
ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 
8. αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλο- 
γισμοὺς αὐτῶν, 
εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ 
τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα 

Ἔγειρε καὶ στῆθι 
εἰς τὸ μέσον᾽" 
καὶ ἀναστὰς ἔστη. 

Ππισκε 14:5] 

Η ᾿ ᾽ ν᾿ ΄ 
καὶ προς αὑτοὺς εἰπεν 

αὐτὸν 

οἱ Φαρι- 

Τίνος ὑμῶν 

υἱὸς ἢ βοῦς 

εἰς φρέαρ πεσεῖται, 

.. αυ -θοΏήπ οὐ θθθθθθθθθθθθθθθθ
θθθ- 

ΓΗ πισ: Τ]ς 6:5 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου 7 θεραπεύσει 

Μκ 3:2 τοῖς ἢ ΑΒΙ, ΓΔ αἱ ΡΙΘΓ; ἐν τοῖς ΝΟΡΗΝΙΘ ϱ0Ρ --- θεραπεύσει νυ ΑΒΟὈΠΙΘ αἱ Ρ]οΓ; θεραπεύει 

ΝΠΔδ 271. 
ΑΏΙ ΗΕ ΧΔθ ο νρ οἷς 
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Ἰ]ς 6:5 τοῦ σαβ. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθ. ΜΠ ΝΒ Ρο65Η Παν ΘῸΡ θὔΙΙ; ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθ. καὶ τοῦ σαβ. 

7 θεραπεύει νι ΣΑΙ, οἱο: θεραπεύσει Β ΧΔθ «ορ ος 



ΤῊΒ απΟομΙΝα ΗΟΡΤΙΠΙΗΊΥ οὗ ΤΗΕ ΡΗΑΝΙΣΡΕΙΣ δ 92 

ΜΑαΑΤΊ 12 

οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 

12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρω- 

πος προβάτου. 

ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν 

καλῶς ποιεῖν. 

13 Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα" 

καὶ ἐξέτεινεν, καὶ 
ἀπεκατεστάθη 
ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 
14 ᾿Εξελθόντε δὲ οἱ Φαρι- 

σαῖοι 

" ᾽ “ 

συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

μετ᾽ ὀργῆς, 
συνλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει 

τῆς καρδίας αὐτῶν, 
λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
Ἔλκτεινον τὴν [χεῖρά σου 

καὶ ἐξέτεινεν, καὶ 
ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

Μδηκ 8 

4 ἄκαὶ λέγει αὐτοῖς 

Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι ; 

οἱ δὲ ἐσιώπων. 
δ καὶ περιβλεψάμενος 

ἐξελθόντες οἱ 

εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν 

, ,) “Ὁ 

συμβούλιον [ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

[ππκὲ 14] 

καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν 

ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; (5125) 

[ΟΓΠῸ0Κ6 12:24 (8113) 

9 αεῖπεν δὲ [ὁ] Ἰησοῦς πρὸς 
αὐτούς ᾿Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, 
εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 

10 καὶ περιβλεψάμενος 
πάντας αὐτοὺς 

αν 

εἶπεν αὐτῷ 
Ἔλκτεινον τὴν χεῖρά σου" 
ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ 

ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

11 Αὐτοὶ δὲ 

᾽ / 3 ’ 

ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 

καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους 
τί ἂν ποιῆσαιεν τῷ ᾿Ιησοῦ. 

(1554) 

Τ]ς 14:9, 4α 
Π 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 

πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους 
λέγων 
Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
θεραπεῦσαι ἢ οὔ; 
4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. (8129) 

α 

ΜΗ πις: ΜῈ 8:5 χεῖρα Θ ἐποίησαν 

Τ]ς 6:10 αὐτοῦ: 1θ «δαὰ ὡς καὶ (Θ ΟΠΙ) ἡ ἄλλη: Ὁ ἱηδετίςν δ αἴξζοσ ν 10 
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599 ΤΗΕ ἄΑΙΠΙΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΙΗΥ 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΙΝ. ΤΗΕ ΟΕΘΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΞΌΡ ΕΟΙΙΟΝΕΒΣ, 8838, 84 

Ματτ 12:15-21 [- 850 

Ὁ δὲ ᾿]ησοῦς γνοὺς 

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. 
ΠΊαττ 4:25] 

Καὶ ἠκολούθη- καὶ ἠκολούθησαν 

σαν αὐτῷ 
πολλοί, 

αὐτῷ 

ὄχλοι πολλοὶ 

ἀπὸ τῆς Ταλι- 

λαίας 

καὶ Δεκαπόλεως 

καὶ Ἱεροσολύμων 

καὶ Ιουδαίας 

καὶ πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου. (525) 

Α ᾿ { ) 3 / 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάν- 

τας, 

33. ΤΗΕ ΕΑΜΕ ΟΕ 15805 

Μαηκ 3:7-12 

Καὶ ὁ ᾿]ησοῦς 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασ- 
σαν" 
καὶ 

πολὺ πλῆθος 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

[ἠκολούθησεν, 

8 καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας] 
καὶ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
καὶ ἀπὸ τῆς ᾿]Ιδουμαίας 
καὶ πέραν τοῦ 
᾽ { 

Ἰορδάνου 
Α ΑἹ κ 

καὶ περὶ Τύρον 
καὶ [Σιδῶνα,! 
πλῆθος πολύ, 
ἀκούοντες ὅσα 'ποιεῖ 
“᾿ "ἢ ᾽ / 

ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 

Γ ι 

9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσ- 
καρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον 
η ῃ ῃ προς 
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν 

10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ 
ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται 
ὅσοι εἶχον μάστιγας. 

Πισκε 6:17--19] 

καὶ καταβὰς 
᾿ “ 

μετ΄ αὐτῶν 

ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, 

, καὶ 

ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, 

καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 

ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας 
ΑΙ ΕΣ Ἅ 

καὶ Ἱερουσαλὴμ 

καὶ τῆς παραλίου Τύρου 

καὶ Σιδῶνος, 

οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ 

ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 

18 καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευ- 

μάτων ἀκαθάρτων 

ἐθεραπεύοντο" 

19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν 

ἅπτεσθαι αὐτοῦ, 

ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο 

καὶ ἰᾶτο πάντας. (34) 

.-..ι͵ωιςι«τ«τ«ιςιςι«ι«͵ιιι͵͵ικ͵κ͵κ!λ»ητι τ΄  ὃἝὝ ““΄΄΄ΠΠΠ΄Π΄ΠἝἿ ἷ  ͵ ροροὦἐἔρ“οω«ἑἑμεροοοΠΠ;ΓἪὯῃΓὯΠΓΠΤῬῬο6ὃῷη72ασα.- :--Ῥ------ο.οΨΦ 

ΜῊ πὰρ: ΜῈ 8:7 καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἠκολούθησεν, 8 Σιδῶνα,--- 
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ἐποίει 



ΤΗΕ ΟΠάΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΡ ]ΕδΌδ᾽ ΡΟΙΗ/ΟΗΓΕΙΡ δ95 

ΜΑΤΊ 12 

10 “καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 
ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 

ποιήσωσιν" 
17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἢσαίου τοῦ προφήτου λέ- 

γοντος 
18 1’ Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν 
ἡρέτισα, 

ὁ ἀγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν 

ἡ ψυχή μου" 
θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, 
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπ- 

αγγελεῖ. 
19 Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς 

πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 
20 κάλαμον συντετριμμένον 

οὐ κατεάξει 
καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, 
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν 

κρίσιν. 
21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη 

ἐλπιοῦσιν. (-Ἐ δ 50) 

Μληκ 3 

11 “καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκά- 

θαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, 

προσέπιπτον αὐτῷ 
να, ἶ Ὁ: 
καὶ ἔκραζον 'λέγοντα 
»ν» Φ { ει αν “3, 

Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 

12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς 
ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 

ποιήσωσιν. 

Ἰ ὅτι 

κ 4:41 

α Γἐξήρχετο] δὲ καὶ δαιμόνια 
ἀπὸ πολλῶν, 

᾿ ᾿ [. “ 

κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι 
σι "ὦ - ει .ν -ς 

Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 
καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ 

Μκ 1: 940 

α καὶ δαιμόνια πολλὰ 
"Σ 
ἐξέβαλεν, 

καὶ οὐκ ἤφιεν 
λαλεῖν τὰ δαιμόνια, λαλεῖν, 
ὅτι ἤδεισαν αὐτὸν [Χριστὸν ὅτι ἤδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν 
εἶναι]. (δ 24) εἶναι. (954) 

115. 42:1-4; 41:8 ἢ 

ΜῊ πὰρ: ΝΙΚ 83:11 λέγοντες Τκ 4:41 ἐξήρχοντο 

ΝΤ] 3:12 ποιήσωσι(ν): Ο οἷα δα]ἃ ὅτι ἤδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι (οἱ ΜῈ 1:84; 1κς 4:41, 554) 
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δ94 

94. 

[Οὐ Μαῖῦ 5:1α (9 36)] 

[Ματτ 10:2- 4] 

Τῶν δὲ δώδεκα 
; ῃ 
ἀποστόλων 

τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα᾽ 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος 

Πέτρος 

καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

καὶ ᾿Ιάκωβος 

ὁ τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ιωάνης ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, 

Ὦ Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, 

Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, 

Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 

καὶ Θαδδαῖος, 

4 Σίμων ὁ Καναναῖος 

καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης 

ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. (870) 

Μληκ 3:13-190α 

Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος 
[σι Ματίς 1:85 (825) 

καὶ προσκαλεῖται 
« 4 3 / 

οὓς ἤθελεν αὐτός, 
Α » “ Ἂ ᾽ , 

καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 
14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα, 
οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 

ἵνα ὦσιν μετ) αὐτοῦ καὶ ἵνα 
ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 
15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλ- 

λειν τὰ δαιμόνια" 
16 καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα 
(καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) 

Πέτρον, 

17 καὶ ᾿Ιάκωβον 
τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν 

“ὦ 3 , 

τοῦ ᾿Ιακώβου 
ον ᾽ “ [ο 1 

(καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα 
Ῥοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βρον- 

τῇ), 
18 καὶ ᾿Ανδρέαν 
καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολο- 

μαῖον 
καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 

καὶ Θαδδαῖον 
καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον 

19 καὶ ᾿Ιούδαν Ἰσκαριώθ, 
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

ΤΗΕ ζΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΗΥ 
ᾱ. /ὔῴσἶὔἶὨυἶῑἶἰὶῑἶὑὙἶπθθῬθῬθθ

θθθθθθ---------------------
----- 

ΤΗΕΡ ΟΠοΟΟΡΙνα ΟΕ ΤΗΕ ΤΙΝΨΕΗΥΕ. 

Ίσκε 6:12-19 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέ- 

ραις ταύταις 
ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτε- 
ρεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 
18 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
προσεφώνησεν 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
καὶ 
ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα. 
οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν. 

14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν 

Πέτρον 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

καὶ ᾿]Ἰάκωβον 

καὶ ᾿Ιωάνην 

καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολο- 

μαῖον 
15 καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 

[καὶ] ᾿Ιάκωβον "Αλφαίου 

καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 

Ζηλωτὴν 
16 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου 

καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ 

ὃς ἐγένετο προδότης, 

ος... υἲὔῴήὔήἱ-Ὃ-ἅἧ “ὕῶὔλθ-----------------τπὍτὍἝυ
ὋἊῦ--- 

ΜῊ πρ: ΜΚ 9:17 ὀνόματα 

ἍΜ 3:14 οὖς . .- 
ῬΙΘΙ οτα 

. ὠνόμασεν ὉΙ τη 
16 καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα 1 
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ΝΣ ΒΟΥ (αΓ{6Γ μετ᾽ αὐτοῦ) ΔΘ πη Ῥαιςο «ορ οἵς, ΑΡΤ, ἵ6 να Ρ65} αἱ 

πμ ΝΒΟΣΝΥΔ; ΑΡΙΘ αἱ ρ]ε οπι 



ΤΗΕ δΕΠΛΟΝ ΟΝ ΤΗΡ ΜΟοῦΝΤ 835 
...ἑ θθθθθθθθη- 

[Οὐ Νιαυῦ 12:15 (5558)] 

[Οὐ Μαιύ 4:25 (425)] 

Μαηκ 8 

[Οὐ Ματὶς 8:7-10 (955)] 

Ίισκε 6 

17 καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν 
ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, 
καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν 
αὐτοῦ, 
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ 

ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας 
καὶ ᾿Ἱερουσαλὴμ 

καὶ τῆς παραλίου Τύρου 

καὶ Σιδῶνος, 
18 οἱ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ 
ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 
καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευ- 

μάτων ἀκαθάρτων 
ἐθεραπεύοντο" 

19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, 
ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρ- 

χετο 
καὶ ἰᾶτο πάντας. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. ΤΗΕ ΔΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟῦΝΤ, 3556-44 

386. ΤΗΕ ΟΗΔΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΡΌΤΙΕΡ ΟΕ ΡΙΡΟΙΡΙΕΡ - 

03-Ε]. Ματτ δ:1-16 

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 

ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος" 
καὶ καθίσαντος αὐτοῦ 
προσῆλθαν [αὐτῷ] 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" 

2. καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων 
8 ΜΑΚΆΡΙΟΙ 1 οἱ πτωχοὶ 
τῷ πνεύματι, 
ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. 
4 μακάριοι “οἱ πενθοῦντες, 
ὅτι αὐτοὶ “παρακληθήσονται.᾽᾽ 

(ος Ματς 8:18 (5594)] 

Ίσκε 6: 20--26 

[Οὐ Τακο 6:12, 19, 17 (834)} 

Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ 
ἔλεγεν 
Μακάριοι οἱ πτωχοί, 

Ψ { ’ ᾿ 4 « , 

ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ. 

[Οὐ ν 210 Ῥοιον] 

:.. ιν θῆςς «σσ ----------- 

1Τδα 61:1 Γ 
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885 ΤΗΕ ΘΑΙΠΠΒΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ͂ 

ΜΑπτ 6 

6 μακάριοι 1 οἱ πραεῖς,) 
ὅτι αὐτοὶ ' κληρονομήσουσι 
τὴν γῆν." : 
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες 
καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 

[σεν 4 αρονο] 

7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
εί 

ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 
8 μακάριοι - οἱ καθαροὶ τῇ 

2} καρδίᾳ, 
“ 2 4) μα Ν ᾽ 

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, 
“ ᾽ Α κ ον [οὶ 

ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κλη- 
θήσονται. 
10 μακάριοι οἱ δεδιωγµένοι 

ἕνεκεν δικαιοσύνης, 
ὅτι αὐτῶν ἐστὶν 
ε ΄ [ωἳ ᾽ [ο 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
11 μακάριοί ἐστε ὅταν 

ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν 

καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ 
ὑμῶν ψευδόμενοι 
ἕνεκεν ἐμοῦ" 

12 χαίρετε 

καὶ ἀγαλλιᾶσθε, 
ὅτι ὁ μιοθὸς ὑμῶν 

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 
οὕτως γὰρ 

ἐδίωξαν τοὺς προφήτας 
τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

ΡΒ. 37 (96) :11 1Ρς 24 (23):4 

Ίσκε ϐ 

21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, 

ὅτι χορτασθήσεσθε. 
μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 
ὅτι γελάσετε. 

22 μακάριοί ἐστε ὅταν 
μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, 

καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς 
καὶ ὀνειδίσωσιν 
καὶ ἐκβάλωσὶν τὸ ὄνομα ὑμῶν 

ὡς πονηρὸν 
ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 

93 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε, 
ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ" 
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ 
ἐποίουν τοῖς προφήταις 
οἱ πατέρες αὐτῶν. 
24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλου- 

σίοις, 
ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν 

ὑμῶν. 

Μύ 5:11 ψευδόμενοι θὰ ΝΒΟΥΥΘ αἱ] Ρίο; Ὁ 1ὖ οίο οπι 



ΤΗΕ ΘΈΝΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΝΤ 

Ματτ 6 

19 Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς᾽ 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 
ἐν τίνι ἁλισθήσεται; 

᾽ ᾿ , ᾽ / ” 

εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι 

εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσ- 
θαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ 

κόσμου. οὐ δύναται πόλις 
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη" 

15 “οὐδὲ καίουσιν λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν 
ὑπὸ τὸν μόδιον 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ 
οἰκίᾳ. 
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 
πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 
καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν 
πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. 

[Μλακ 9: 50Ρ] 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 

ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (994) 

885 

Ίσκε 6 

25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησ- 
; Ξ 

μένοι νῦν, 
ὅτι πεινάσετε. 
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, 
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 

26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς 
εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, 
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν 
τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πα- 
τέρες αὐτῶν. 

[κε 14: 340, 85α] 

ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 

95 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν 

εὔθετόν ἐστιν" 

(5124) ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 

Πισκε 11:95] 

αθὐδεὶς λύχνον ἅψας 

εἰς κρύπτην τίθησιν 

οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέ- 

πωσιν. (8105) 

ΝΠ απ Ὧι . - ο. ὃὃ ὃὂ ὃ  . ----------ςςςςςςςς-ςς--ςς 

Μκ 4: 210 
α Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
οὐχ ἵνα ᾿ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ ; 
(δ 55) 

1κΚ 8:10 

α Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας 
καλύπτει αὐτὸν σκεύει 
ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ 

φῶς. (55) 



δοθ ΤΗΕ ΑΙΙ ΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 
Ἶωοςὣὥὕῶήόήἥἃὕἃὕύύ 00 - - -ὠςὠςςς.ςςςςς-ς-.--ς-ς-------ς----΄..--.---.-. 

86. ΤΗΕ ΕΙαάΗΤΕΟΠΑΘΝΕΡΟ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝάΡΟΜ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΑΥ 

Μαπτ δ:1-20 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον 
καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 
προφήτας οὐκ ἦλθον κατα- 
λῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι" 
18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς 

ια 
ἰῶτα ἕν ἢ μία κερεα 

οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου 
ἕως [ἂν] πάντα γένηται. 
19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίσ- 

των καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς 
ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κλη- 
θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ 
καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθή- 
σεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑμῖν 

ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ 
δικαιοσύνη πλεῖον τῶν Ύραμ- 
ματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ 
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν. 

Ὺὐκπὶ 16:17] 

Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν 

καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν 

ἢ τοῦ νόμου μίαν κερέαν] 

πεσεῖν. (85129) 

81: ΤΗΕ ΕΙάΗΤΕΟΌΡΝΗΡ5 ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝάΡΟΜ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΕΑΟΠΙΝα ΟΕ ΤΗΕ 

Ματτ δ:21--45 

᾿ἨἩκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 
ἀρχαίοις 1’ Οὐ φονεύσεις") ὃς 
δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται 
τῇ κρίσει. 22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται 
τῇ κρίσει: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ 'Ῥακά, ἔνοχος 
ἔσται τῷ συνεδρίῳ: ὃς δ᾽ ἂν 
εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται. εἰς 

ΥΝΔλαοαῦς 

10}κκ 6:2-96 

τἩςχκ 20:19: Ὠοθιί 5:17 



1Η8 δΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΗ5 ΜΟΝΤ δ 7 

Ματτ ὃ 

τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 28 ἐὰν 

οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου 

ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες 
ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε 
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελ- 
φῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσ- 

φερε τὸ δῶρόν σου. 

25 ἴσθι εὐνοῶν 
τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ 

“ ε η) “ 
ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ 

ἐν τῇ ὁδῷ. 

μή ποτέ σε παραξῷ 
ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, 
καὶ ὁ κριτὴς 

τῷ ὑπηρέτῃ, 
καὶ 
εἰς φυλακὴν βληθήσῃ᾽ 

20 ἀμὴν λέγω σοι, 
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 
ἕως ἂν 
ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράν- 
τὴν. 

21 ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
τ Οὐ μοιχεύσεις." 28 ᾿Εγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλε- 
πων γυναῖκα πρὸς τὸ ἔπιθυ- 
μῆσαι [αὐτὴν] ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
29 αεὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 

[ὺὐκᾷξ 12: 58, 59] 

ὡς γὰρ ὑπάγεις 

μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου 
᾽ ᾽ " 

ἐπ ἄρχοντα, 

ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 

ἀπηλλάχθαι [ἀπ᾽] αὐτοῦ 

μή ποτε κατασύρῃ σε 

πρὸς τὸν κριτήν, 

καὶ ὁ κριτής σε παραδώσε 

τῷ πράκτορι, 

καὶ ὁ πράκτωρ 

σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. 

50 λέγω σοι, 

οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 

ἕως καὶ 

τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. (δ 117) 

Μ{ 15:0α 

α καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 

σκανδαλίζει σε, 

ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπό σου" (994) 

ΝΙΚ 9:47α 

α καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζῃ σε, 
ἔκβαλε αὐτόν: (594) 

αι Ἡκ 20:14; Ὀευί 5:18 



δοτ ΤΗΕ ἄΑΙΠΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΘΤΗΕΥ 

Μαπτ 6 

ασυµφέρει γάρ σοι 
“ 3 ͵ ΕῚ “ η 
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν 

σου 
ἃ ᾿ «“ ᾿Ὶ “ / 

καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 

βληθῇ εἰς γέενναν" 
80 ϑκαὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ 
σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ, 

͵, συμφέρει γάρ 
ἵνα ἀπόληται 
σου 

᾿ Α ε{ 3 “Ὁ { 

καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 

91 Ἐρρέθη δέ 
1οέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 

σοι 
α “ “ 

ἓν τῶν μελῶν 

Μί 15:90 

α καλόν σοί ἐστιν 
μονόφθαλμον 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 

βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 
τοῦ πυρός. (5994) 

Μί 18:8 

δ Εἰ δὲ ἡ χείρ σου 
ἢ ὁ ποὺς σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ" 
καλόν σοί ἐστιν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν 
ἢ χωλόν, 
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα 
βληθῆναι 

(894) εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 

οί Μι 19:7 (8155) 

Μι 9:40 

ἃ καλόν σέ ἐστιν 
μονόφθαλμον 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς Τ᾿ γέενναν, (394) 

Μ]ς 9:48 

ὃ Καὶ ἐὰν 

[σκανδαλίσῃὶ σε ἡ χείρ σου, 
ἀπόκοψον αὐτήν" 

καὶ ὧν ἐστίν σε 
κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα 
ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, 
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. (894) 

ος ΜΙς 10:4 (8185) 
..-..ι͵ιι«{----..--ῸῆῸΦΔΔΦΞ'͵οῬΑ.΄΄“Ἕ“΄αἩ ο 

τ Ὁριῦύ 24:1 (9) 

54 



ΤΗΒ 5ΕΠΓΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΝΤ δ9 7 

Ματτ 6 Π)σκεα 10: 18] 

82 αἘγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων ἀπΠᾷς ὁ ἀπολύων 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας 
καὶ γαμῶν ἑτέραν 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι μοιχεύει, 

[, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμήσῃ μοιχᾶται. γαμῶν μοιχεύει. (ὃ 129) 

88 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρ- 
ῃ ο) ; , μέ ᾿ 

ρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ 
ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις" δὲ 

“ ῃ ) “τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.) 
84 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ 
ὀμόσαι ὅλως" μήτε ἐν Σ΄ τῷ 

᾽ Ώου 6 / ᾽ Ν οὐρανῷ,) ὅτι ' θρόνος ἐστὶν 
τοῦ θεοῦ" 35 μήτε ἐν ΄ τῇ 
γῇ, ὅτι “᾿ὑποπόδιόν ἐστιν 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ" μήτε εἰς 
Ιεροσόλυμα, ὅτι 3΄“ πόλις) 
᾿ 3 6 “Ὁ / 
ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασι- 
λέως" 86 μήτε ἐν τῇ κε- 
φαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ 
δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν 
ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 8317 Ιέσ- 

1 « « ζω) 3 , 

τω] δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, 
”. ᾿ / 

οὔ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων 
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. 

88 ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
46 Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ”) 

Μη 19:9 Μιας 10:11, 12 

α Τλέγω δὲ ὑμῖν α καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμήσῃ ἄλλην 

“ 1 - ᾽ ᾽ , 

μοιχᾶται... (81595) μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν, 
12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται. (8195) 

1 Νυμ 80:2; Ὠοιί 28:21 2 ἴϑα 00:1 ὃ ῬὃῬῸῪΩ 48(47) :2 (Εἰ 21:24: Τὸν 24:20; ΠὨριηῦὺ 19:21 

ὝῊΗ πιρ: Μί 5:37 ἔσται 

Μὺ 6:35 πᾶς ὁ ἀπολύων τὶ ΝΕΒΙΙΘ νρ Ρθ5ΗΏ αἱ ΡΙ6Γ; ὃς ἂν ἀπολύσῃ Τ) θἵο --- καὶ ὃς . . . μοιχᾶται: Β' ΠΙΗ 
καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται: Ὦ 64. 8 ἰῦ οπι 

δ 



837 ΤΗΕ ΟΑΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΒΘΤΊΤΕΥ 

ΜαΑττ 8 

καὶ “«ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος." 

309 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 

[Οσὲν 44 ρε]ον] 

μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ" 

ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει 
εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], 
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' 
40 καὶ τῷ θἐλοντἰ σοι κριθῆναι 

καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, 
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 
41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει 

μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ 
δύο. 
42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, 
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανί- 

σασθαι 
μὴ ἀποστραφῇς. 

[ΔΊΑΤτ 7: 12α] 

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 

ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 

οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" 

(842) 
48 ᾿Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη 

τ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 
44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν 
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 

διωκόντων ὑμᾶς" 

[Οἱ ΝΙατὶίς 12:31 απᾶ Ρρατα]]εἰς 

Ίσκε 6 

27 ᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς 

ἀκούουσιν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 

καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν 

ὑμᾶς, 
25 εὐλογεῖτε τοὺς καταρω- 

µένους ὑμᾶς, 
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπη- 
ρεαζόντων ὑμᾶς. 

29 τῷ τύπτοντί σε 
ἐπὶ τὴν σιαγόνα 
πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου 
τὸ ἱμάτιον 
καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 

80 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ 

μὴ ἀπαίτει. 

51 καὶ καθὼς θέλετε 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 

Τ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 

[Οἵ ν 27 αΏογο, απᾶ ν 858α ὈΘΙΟΥ ! 

[Οἱ ν 28 αβρονεο] 

.... Κᾠὐὑἱὑὐῑἲ͵ὑῑΧἧήἧἧἥ-υὓυς-ϐὣἤή
ο ο « -ὔ-υ- θα  --. 

1Τιεν 19:18 
ωὼ.Αὐἲ-----ὑ--υἃυἃἅἃἃοσἅὃὃ-τ--τ------------------------------

--- 

ΓΗ της: Τις 6:31 καὶ ὑμεῖς 

Μύ 5:39 δεξιὰν: Ὦ 1 1ξ 5ΥΤ 5[η ος αἱ ΟΠ1 --- σιαγόνα σου νγὶ 0 Β Ὁ ΝΕ; σου σιαγόνα 1.0 ἃ] Ρρ]οετ; ΝῊ πῃ οἵςο 

σιαγόνα 44 τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν ννἱῦ}} δὰ Β' παῖη ἰῦ νρ ντ ΘΓ 5δῖη οἵο; ΝΥ 
ὑμᾶς (ὑμῖν Ὁ. ἢ; ὨὈΙΝΥΔΘΣ αἱ ΡΙθι' δ!α καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν (αἷπ 
[ς 6:29 ἐπὶ γι ΑΒΤ,Η ἃ] ΡΙΘυ; εἰς δῷ ΟΥΤΘ ΟΙεπι ΟΥ 

Δ ἃ] ΡΙδὺ 84 ἃ εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους 
τοὺς μισοῦντας) ὑμᾶς (τοπα Τικ 6:27) 

80 αἰτοῦντί ννἱῦἢ ΒΥ; τῷ αἰτ. ΑΙ) αἱ ΡΙος 



ΤῊΒ 5δΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕΡ ΜΟΝΤ δ25 
.....ἧἶθῬὐ“ὔῆθθυἧἃο θθθ---------

----------- 

Μπαττ 6 

45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ 

πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει 

ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς 

καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 

ἀδίκους. 
46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε 
τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
τίνα μισθὸν ἔχετε; 
οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
[τὸ αὐτὸ] ποιοῦσιν ; 

47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε 
ΔΊ 3 ᾿ - “Ὁ , 

τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μονον, 
τί περισσὸν ποιεῖτε; 
οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ; 

[Οἵ ν 44 αβονε] 

[ΟΙ ν 45 αβογνε] 

48 1 "Ὥσεσθε)) οὖν ὑμεῖς 
«ἐτέλειοι 
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 
τέλειός ἐστιν. 

{σῪ}κὲ 6 

[Οἵ ν 350 Ρε]ονν | 

33 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν: 

καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγα- 

πῶσιν. 
93 καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε 
τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς. 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ; 
καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 

Δ» ΟῚ ῃ δ Φ 
84 καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν 
ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν 
χάρις [ἐστίν] ; καὶ ἁμαρτωλοὶ 
ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα 
ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 
85 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχ- 

θροὺς ὑμῶν 
αὶ 9 “ Ν ’ 

καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε 
[ δὲ 1 5 λ / τ 
μηδὲν' ἀπελπίζοντες 

καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, 
Ν » ο] - , 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, 
ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ 
τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 

86 Γίνεσθε 
οἰκτίρμονες 
καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν 

οἰκτίρμων ἐστίν" 

388. ΤΗΕ ΕΙαάΗΤΕΟΙΡΝΕΡΡ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝάΡΟΜ ΑΝῸ ΤΗΕ ΟΡΤΕΝΤΑΤΙΟΝ 

Ματτ 6:1-ἶ5δ 

Προσέχετε [δὲ] τὴν δι- 
καιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 

ΟΕ ΤΗΕ ΕΞ 

ι Ὡριιῦ 15:13 
. ἧἶῖὕῬ 1/σὐσ0σήήἊἃ"ἼήΠΠΠσΓσσ0σ0ς“ “ «5  «  «  ΞΞΦΦθΦΠῬ  θ---------------------

--------- 

ΜΗ παρ: Μῦύὸ 5:46 οὕτως κι 6:35 μηδένα 



δ98δ ΤΗΗ «ΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΦΤΗΕΥ 

ΜαΑπτ 6 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ 
μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ 

τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 

2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημο- 
σύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσ- 
θέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως 
δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέ- 
χουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
8 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημο- 
σύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά 
σου τί ποιει ἡ δεξιά σου, 
4 ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη 
ἐν τῷ κρυπτῷ" καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι. 

δ Καὶ ὅταν προσεύχησθε, 
οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί" 
ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγω- 
γαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
πλατειῶν ἑστῶτες προσεύ- 

χεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς 
ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
ϐ σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, 1. εἴσ- 
ελθε εἰς τὸ ταμεῖὀν σου 
καὶ Κλείσας τὴν θύραν σου 
πρὀσευξαι᾽ τῷ πατρί σου τῷ 
ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι. 7 Προσευχό- 
μενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν 
γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ 
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται" 

5 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 

116α 26:20; 2 Κίηρϑβ 4:33 

δῶ 

Πὺκπ 12:80] 

ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ 

κόσμου ἐπιζητοῦσιν, 



ΤΗΕ ΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟΟΝΤ δ98 

Μαᾶαττθ 

αοἶδεν γὰρ [ὁ θεὸς] ὁ πατὴρ 
ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε 
ὑμεῖς 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- 

νοῖς᾽ 
"Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 
10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου, 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς" 
11 Τὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν σήµερον᾿ 
12 καὶ ἄφες ἡμῖν 
τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν 

18 δκαὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. 

14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ οὐράνιος" 

15 “ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 

[Οὐ Ματὶς 14:36 (8174) 

[Μάᾶπκ 11:25] 

καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, 

ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν 

(5142) τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

[ισκε 19] 

ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

ὅτι χρῄζετε τούτων (8119) 

Πκε 11:2-4] 

εἶπεν δὲ αὐτοῖς 

Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε 

Πάτερ, 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 

ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου" 

8 τὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον 

δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν" 

4 καὶ ἄφες ἡμῖν 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 

παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν" 

ὃ αἱ μὴ εἰσενξγκῃς ἡμᾶς 

εἰς πειρασμόν. (8105) 

αϱἩ Μι 6:55 (839) 
ὑ ΟΙ ΜῈ 96:41 (8174) 

Μι 18:85 

6 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος 
ποιήσει ὑμῖν 
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. (308) 

δ Οἱ ΜκΚ 14:95 (8174) 

Πέ 6:8 ὁ θεὸς χ ἢ ΝΣ ἘΒ ας; ὈΥ͂ΔΘΣ ἃ] ρου οπι 

59 

υ Οἱ 1ς 22:40 (8174) 
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Μαπτθ 

τοῖς ἀνθρώποις 
[τὰ παραπτώματα αὐτῶν]. 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει 

τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ 

γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυ- 
θρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν 
τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες" 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ 
δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν 
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου 
νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς 
[ποῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλ- 
λὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ 
κρυφαίῳ: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ 
βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀπο- 
δώσει σοι. 

89. ΤΗ ΡΤΙΝα ΑΝῸ ΑΕΒΝΥΙΝα αοΡ ΑΠΟΝΕ 

Ματτ 6: 19-04 

Μὴ θησαυρἰζετε ὑμῖν θησαυ- 

ροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς 
3 “ 3 / Α 

καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὕπου κλέπται διορύσσουσιν 

καὶ κλέπτουσιν" 
20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 
θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 

ἀφανίζει, 
ο) .“ , ᾽ / 

καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσ- 

σουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν' 

“ { ᾽ « / 

21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός 

σου, 
3 ο ᾿" ε { ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου. 

Πισκε 12:99, 94] 

Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν 
Η / ᾽ / ἐς ῃ 

καὶ δότε ἐλεημοσύνην' ποιήσατε 

ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιού- 

μενα, 

θησαυρὸν ἀνέκλειπτον 

ἐν τοῖς οὖρα.οἳς, 

“ ᾿ αλ ῃ 

ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει" 

94 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 

ὑμῶν, 

ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

(8119) 
ο ΏΏ ο ΄΄ῆ΄΄΄ὖ΄ὖ΄΄ΒῬϑΒοΞοΚς΄΄ὦᾧὦὃὖᾧὃὥκὡΆΚ.Κ.ἪὋἪἮἪ

ῬῬ.-... --ς-ς-ὄ-.Ἰ-ς..-.-.,....----.-ςςῬΞ--. -.-. 

ὝΉΗ πας: Μύ 6:18 νηστεύων τοῖς ἀνθρώποις 
μυ μου υμυ--- μυ μα... σα --ἃ-ἃ-ἃὃ-ὃ- -µττ--.- τη -ο'οιοι  ρκ σ |ἜτἵτὖΉο...-.Ξ.-ς---ορς-.--. 

Μύ 6:21 Β ΟΠ καὶ 

00 



ΤΗΕ ΡΕΝΜΗΟΝ 

ΝΜπαττ 6 

20 Ὃ λύχνος τοῦ σώματός 

ἔστιν ὁ ὀφθαλμός. 
ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου 
ἁπλοῦς, 
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν 

ἔσται" 
28 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
πονηρὸς ᾖ, 
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτινὸν 

ἔσται. 

εἰ οὖν τὸ φῶς 
τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, 

τὸ σκότος πόσον. 

24 Οὐδεὶς δύναται 
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει 
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει" 
οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 
καὶ μαμωνᾷ. 

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
μὴ μεριμνᾶτε τῇ Ψυχῇ ὑμῶν 
τί φάγητε [ἢ τί πίητε], 
μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 
τί ἐνδύσησθε" 
οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι 

τῆς τροφῆς 
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 
20 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ 
ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερίζουσιν 
οὐδὲ συνάγουσιν 
εἰς ἀποθήκας, 

δι κς 

καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ΜΟΥΝΤ 830 

Πισκε 11:34, 35] 

Ὁ λύχνος τοῦ σώματός 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. 

ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου 

ἁπλοῦς ᾖ, 

καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινόν 

ἐστιν" 

ἐπὰν δὲ 

πονηρὸς ᾖ, 

καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινόν. 

85 [σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς 

τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. (5108) 

[ὑῪ]3κκὲ 16: 18] 

Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται 

δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 

ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει 

καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 

ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 

ἑτέρου καταφρονήσει. 

οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 

καὶ μαμωνᾷ. (5125) 

Πιοκε 12:22-91] 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 

[αὐτοῦ] 

Διὰ τοῦτο [λέγω ὑμῖν], 

μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
τί φάγητε, 

μηδὲ τῷ σώματι [ὑμῶν] 

τί ἐνδύσησθε. 

28 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν 

τῆς τροφῆς 

καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 

24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας 

ὅτι [οὐ σπείρουσιν 

οὐδὲ] θερίζουσιν, 

οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον 

οὐδὲ ἀποθήκη, 
φ 

καὶ ὁ θεὸς 

Τί 6:25 οὖν ΒΙ)ΔΘ ἃ] ρ]ος; δὰ σοαὰ ἰὖῦ να 5ντ σὺ θα ΟΠΠ 
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ΜΑπττθ 

ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά" 
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον 
διαφέρετε αὐτῶν ; 
27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν 
ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 

28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί 
μεριμνᾶτε; 
καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 
πῶς αὐξάνουσιν᾽" 
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν᾿ 
29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 

οὐδὲ Σολομὼν 
ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 
30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 

“σήμερον ὄντα καὶ αὔριον 
εἰς κλίβανον βαλλόμενον 
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι; 
51 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέ- 

γοντες 
Τί φάγωμεν ; ἤ Τί πίωμεν ; 

ἤ Τί περιβαλώμεθα; 

32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 

ἐπιζητοῦσιν" 
αρῖδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος 
ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων. 
358 ζητεῖτε δὲ πρῶτον 
τὴν βασιλείαν 
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 
καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 
84 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς 
τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον 
μεριμνήσει αὑτῆς ἀρκετὸν τῇ 
ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

Πκε 12] 

τρέφει αὐτούς" 

πὀσῳ μᾶλλον ὑμεῖς 

διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 

δύναται [ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

1 πῆχυν; προσθεῖναι 

20 εἰ οὖν οὐδὲ ἔλάχιστον δύνασθε, 

τί περὶ τῶν λοιπῶν 

μεριμνᾶτε; 

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα 

πῶς αὐξάνει" 

οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει" 

λέγω δὲ ὑμῖν, 

οὐδὲ Σολομὼν 

ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 

25 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον 

ὄντα σήμερον καὶ αὔριον 

εἰς κλίβανον βαλλόμενον 

ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, 

πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, 

ὀλιγόπιστοι. 

20 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 

τί φάγητε καὶ τί πίητε, 

καὶ μὴ μετεωρίζεσθε, 

90 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη 

τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, 

αὐμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

ὅτι χρῄζετε τούτων" 

9ἱ πλὴν ζητεῖτε 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα 

προστεθήσεται ὑμῖν. 

92 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, 

ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι 

ὑμῖν τὴν βασιλείαν. (8119) 

α Οὐ Μί 6:8 (998) 
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40. ΟΝ οαυραπνα 

Ματτ Τ:1-6 Ί0κε 6:37-42 

Μὴ κρίνετε, καὶ μὴ κρίνετε, 
ἵνα μὴ κριθῆτε' καὶ οὐ μὴ κριθῆτε' 

Α Α / ᾿ 

καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ 
μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, 

ας. ῃ - 
καὶ ἀπολυθήσεσθε 

2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε 
κριθήσεσθε, 

88 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
μέτρον καλὸν πεπιεσμένον 

σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμε- 
νον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον 

[Μάᾶπκ 4:24}] ὑμῶν" 

καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε 

μετρηθήσεται ὑμῖν. μετρηθήσεται ὑμῖν Ιἀντιμετρηθήσεται! ὑμῖν. 
καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. (555) 

[Μλττ 15: 140] 89 Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν 
αὐτοῖς 

τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν 
ὁδηγεῖν ; 

ἀμφότεροι εἰς βόθυνον οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 

πεσοῦνται. (880) ἐμπεσοῦνται ; 

[Ματτ 10:24, 25α] 

Οὐκ ἔστιν μαθητὴς 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς 
ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 
οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται 

ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 

καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. 

(8179) 
ὃ τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 41 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου, τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ 
δοκὸν οὐ κατανοεῖς ; ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς ; 
4 ἢ πῶς ἐρεῖς 42 πῶς δύνασαι λέγειν 
τῷ ἀδελφῷ σου - τῷ ἀδελφῷ σου ᾿Αδελφέ, 
"Αφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος 

ΜῊ πιρ: Τ]ς 6:35 μετρηθήσεται 

1] 6:87 καὶ οὐ μὴϊ ἢ ΝΒΟΙ,ΧΘ αἱ ρῖϑῦ; ἵνα μὴ ΑἸ οἱς --- καὶ οὐ μὴ: ἵνα μὴ ΩΤ ἘΔ ἰὖ οὐ οἷς 
38 ἀντιμετρηθήσεται ΥΓ ΝΑΡΙ ΝΟ οἵςο; μετρηθήσεται Ὦ ἘΡ 8 ἰὖ ἅτ οἷς 

65 



ο αν τοι πε αν πμ κ μι πας 

οΜΑττ Ἱ 

ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, 
καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ σοῦ; 
5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, 

καὶ τότε διαβλέψεις 
ἐκβαλεῖν τὸ Κάρφος ἐκ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαρ- 

γαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
χοίρων, μή ποτε καταπατήσου- 
σιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν 
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Μαπττ 1:7-11 

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει 
καὶ τῷ κρούοντι. [ἀνοιγήσεται.. 
9 ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 
ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον - 
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει-- 

μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 

11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 

ὄντες 
οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
δώσει ἀγαθὰ 
τοῖς τουσ αὐτῶν 4 Ὁ τε αν μι μμ δὰ αἰτοῦσιν αὐτόν. 

ΜῊ πας: υπο μμ Ες ΙΕ τμ τσ. 
7:8 ἀνοίγεται 

Μῦύ 7:8 ἀνοιγήσεται ἢ ΝΟΙΙΝ ΧΔΣ αἱ Ρ]ο6ς; 
τίς ἐστιν ΣΟΥ ΧΘΣ αἱ Ρρ]ευ 531, 8 1 ΒΡΥῚ οὺν οἷο; 

41. ΟΝ ΑΞΚΙΝΟ ΟΕ 600 

[σε Ματς 11:24 απᾶ ΡῥραΓα11οἱ 
(8 1..7}} 

04 

ἀνοιχθήσεται Θ; ἀνοίγεται Β 60Ρ 5.1 ΘΟ ΡΘΒ5ἢ 

ΤΗΕ ΟΘΟΑΙΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙ ΤΗΥ 

Ίσκε ϐ 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, 
αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ 
δοκὸν οὐ βλέπων ; : 
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 

τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, 
καὶ τότε διαβλέψεις 
τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 

Πικε 11:9-19] 

Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 

αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει. 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 

καὶ τῷ κρούοντι ρήμα, 

11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν Ιτὸν πατέρα 

αἰτήσει! ὁ υἱὸς Τ 

ἰχθύν, 
μα) , 

μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ; 

12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει 

αὐτῷ σκορπίον } 

19 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 

ὑπάρχοντες 

οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 

πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 

[ὁ] ἐξ οὐρανοῦ 

δώσει πνεῦμα ἅγιον 

(5105) τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

9 τίς ψ ἢ 



ΤΗ ΡΗΕΙΝΜΟΝ ΟΝ ΤΗΝ ΜΟΝΤ δ40 

Ματ 7:12 

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" 
ἀρὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος 
καὶ οἱ προφῆται. 

49. 

Ματτ 7:135-7 

Εἰσέλθατε 
διὰ τῆς στενῆς πύλης" 
ὅτι πλατεῖα Τ καὶ εὐρύχωρος 
ἡ ὁδὸς «ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν 
οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς" 
14 ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ 
τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπά- 
γουσα εἰς τὴν ζωήν, 
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
αὐτήν. 

15 Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευ- 
δοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται 
πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προ- 

βάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι 
ἅρπαγες. 
16 ᾿ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς" [Οἵ ν 20 
ρ6]1ον] 

μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν 

σταφυλὰς 
Ἀ 
ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 

42. ΤΗΕ ΟΟΙΌΕΝ ΕΟΙΕ 

Π,υκε 6:81] 

καὶ καθὼς θέλετε 
᾿ Ξ .. δ 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 

Τ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. (837) 

ΟΝ ΟΙΝ ΒΙαάΗΤΕΟΙΡΘΝΗΡΡ 

{0}10 ᾷςῈκα θ6:483--49 

[{ὕὙκὲ 18:24] 

᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν 

διὰ τῆς στενῆς θύρας, 

ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητή- 

σουσιν εἰσελθεῖν 

καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, (8121) 

[Οὐ ν 44 Ῥε]ον] 

Μι 22:40 

α ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 
ὅλος ὁ νόμος κρέμαται 
καὶ οἱ προφῆται. (ὃ 154) 

Μι 12:9590 

δ ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ 
τὸ δένδρον γινώσκεται. (550) 

ΜΗ πρ: Μί 7:13 ἡ πύλη 

ο. 



δ49 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

Μαπττ 7 

17 αρὔὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν 
καρποὺς ἱκαλοὺς ποιεῖ", 
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς 
πονηροὺς ποιεῖ" 
18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, 
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 
19 ὃπᾶν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

20 “ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν 
αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. (Οἱ 
Υ Ίθα ΔΌΟΥΘΙ 

[Ο΄ ν 160 αρονο 

[Ματτ 12:95, 940] 

90 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει Τ ἀγαθά, 

καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος 

Μί 12:56α 

“ Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν 
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, 
ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν 
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" 

(550) 
Μ 9: 100 

ὑ πᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (817) 

Μη 12: 99ὐ 
6 ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
γινώσκεται. (550) 

ΤΕΕ ϐ 

48 ὑΟὺ γὰρ ἔστιν δένδρον 
καλὸν 
ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, 
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν 
ποιοῦν καρπὸν καλόν. 

44 “ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ 
τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται" 

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγου- 
σιν σῦκα, 
οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυ- 
γῶσιν. 

45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
τῆς καρδίας 
προφέρει τὸ ἀγαθόν, 
καὶ ὁ πονηρὸς 

ΤΙς ο: 90 

ὃ πᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπὸν [καλὸν] 
ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (812) 

ΜῊ τὰρ: Μ|ὸύὺ 7:17 ποιεῖ καλούς 

Μύ 7:17 καρποὺς καλοὺς ποιεῖ: Β καρπ. ποιεῖ καλ.: 
μα ΤΥ Χ ΔΘ οἷς Τκ 6:48 καρπὸν σαπρόν: 
51} ΡΟΞΗ καρποὺς καλούς 

Δ καλ. ποιεῖ καρπ. : 
Ὀ ἰῦ νρ 5.1 8ἱῃ ΡΘ68Η καρποὺς σαπρούς --- καρπὸν καλόν: 10 ἰὔ Β.Τ 

15 ἐνεγκεῖν Υἱ ἢ ΝΕ οίο; ποιεῖν 



ΤΗΕ ΡΕΙΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗ ΜΟΥΟΝΊ δ 43 

[Ιλττ 12] 

ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει πονηρά. 

940 ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος 

τῆς καρδίας 

τὸ στόμα λαλεῖ. (550) 

Ματτ Τ 

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι 
Κύριε κύριε 
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 
λείαν τῶν οὐρανῶν, 
ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 
22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, 
οὐ Σ΄ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπρο- 
Φητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ 
ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, 
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις 
πολλὰς ἐποιήσαμεν ; 
28 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς 

ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς" 
3 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν." 

24 Πᾶς οὖν ὅστις 
ἀκούει μου τοὺς λόγους 
[τούτους] καὶ ποιεῖ αὐτούς, 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, 
ὅστις ᾠκοδόμησεν 
αὐτοῦ τὴν οἰκίαν 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 

25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ 
α΄ ἫΝ ε ᾿ 

καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ 
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 

καὶ προσέπεσαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 

Ίσκη 6 

ἐκ τοῦ πονηροῦ 
προφέρει τὸ πονηρόν" 

ἐκ γὰρ περισσεύματος 
καρδίας 

λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

40 Τί δέ με καλεῖτε 
Κύριε κύριε, 

καὶ οὐ ποιεῖτε [ἃϊ λέγω; 

Πισκε 19:26, 27] 

τότε [ἄρξεσθεὶ λέγειν Ἐφάγομεν 

ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν 

ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας" 

27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν 

Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ- 
δ» ; »» “-“ 
ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

πάντες ἐργάται ἀδικίας. (8121) 

47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με 
καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων 

καὶ ποιῶν αὐτούς, 
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος" 
48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδομοῦντι 
οἰκίαν 

ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ 
ἔθηκεν θεμέλιον 
ἐπὶ τὴν πέτραν᾽ 
πλημμύρης δὲ γενομένης 

προσέρηξεν ὁ ποταμὸς 

τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 

τ 1ου 27:15(34:12); 14:14 

ΝῊ τας: ΤκΚ 6:46 ὃ 



449 ΤΗΕ ΟΑΠΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤ ΕΥ 

Ματτ Τ 

καὶ οὐκ ἔπεσεν, 
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 
πέτραν. 
20 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων 
μου τοὺς λόγους τούτους 
καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 

Ίσκε 6 
᾿] ᾽ » [ο ” δ 

καὶ οὐκῖσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν 
διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι 
αὐτήν. 
49 ὁ δὲ ἀκούσας 

καὶ μὴ ποιήσας 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 

ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν 

οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. γῆν χωρὶς θεμελίου, 
27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ 

ν ΩΣ Ἕ }] ἊΝ µ ε “ 

καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ ἣ προσέρηξεν ὁ ποταμός, 

καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
καὶ προσέκοψαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 

καὶ ἔπεσεν, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, 
καὶ ἦν ἡ πτῶσις καὶ ἔγένετο τὸ ῥῆγμα 

αὐτῆς μεγάλη. τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

44. ΤΗΕ  ΝΟΝΡΕΗΕ ΟΕ ΤΗΕ ΜΟΌΙΤΙΤΟΡΕ. 

Μαπτ 7:28, 29 [-827 ΠΙλδηκ 1:22] 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν | καὶ [Οἱ Ίο 7:1α (845)] 

ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο 

Α “ “ ᾽ ω, 

ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 

29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
ὡς ἐξουσίαν ἔχων 
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. (5354) 

αὐτῶν. (-Ἐ 27) 

πὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ο» 

ν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς «5.9 

ς ἐξουσίαν ἔχων ξ- 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥἹ. Ο6ΑΙΠΕΑΝ ΕΝΕΝΤΕ5 ΝΟΤ ΝΑΕΕΑΤΕΡ ΒΥ ΜΑΕΚ, ζ54δ-49 

4δ. ΤΗΕ ΟΕΝΤΌΒΙΟΝ’”Ρ ΘΕΒΥΑΝΤ 

827-}] Μαπτ 8:0-19 [- ὃ24 Ίσκε 7:1-0 

[οἱ Μαιί 7:28α (844) ΓΕ πειδὴ! ἐπλήρωσεν 
πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ 

εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, 

Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰσῆλθεν 
εἰς Καφαρναοὺμ εἰς Καφαρναούμ. 

ΤΗ πὰρ: Τμ 7:1 ᾿Επεὶ δὲ 

1 κ 6:48 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν νΥὶῦ ἢ Δ ΒΤΩΞ 2 ΠΙΙΠ ΟΟΡ; τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν ΛΟ ΧΘ αἱ Ρίου: 
ΥΓ 5ΙΠ ΟΤΗ 



ΟΑΙΗΙΠΒΑΝ ΕΥΕΝΤΣΡ ΝΟΤ ΝΑΠΠΑΤΗΕΡ ΒΥ ΜΑΚ δ45 

Ματτ 8 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος 

παρακαλῶν αὐτὸν θ καὶ λέγων 
Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται 

ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς 
βασανιζόμενος. 

7 λέγει αὐτῷ ᾿Εγὼ ἐλθὼν 
θεραπεύσω αὐτόν. 

8 ἀποκριθεὶς δὲ 

ὁ ἑκατόνταρχος 
” 

ἔφη 
΄ 

Κύριε, 
ε . 

οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην 

αἳ Ἡρ { 
εἰσέλθῃς 

ἀλλὰ µόνον εἰπὲ λόγῳ, 
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου" 
9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι 
ὑπὸ ἐξουσίαν [τασσόμενος], 
ἔχων ὑπ) ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, 
καὶ πορεύεται, 
καὶ ἄλλῳ "Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
καὶ τῷ δούλῳ μου 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

Ὺ}ὲἍ ΚῈ 7 

2 'Ἑκατοντάρχου δέ τινος 
δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν 

τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 
ὃ ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿]ησοῦ 
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσ- 
βυτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων, 
ἐρωτῶν αὐτὸν 

ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον 
αὐτοῦ. 

4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς 
τὸν ᾿Ιησοῦν παρεκάλουν αὐ- 
τὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι 
ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο, 
δ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν 
καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾧκο- 
δόμησεν ἡμῖν. 

6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν 
αὐτοῖς. 
ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν 
ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας 
ἔπεμψεν φίλους 
ὁ ἑκατοντάρχης 
λέγων αὐτῷ 
Κύριε, μὴ σκύλλου, 
οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι 
ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου 
εἰσέλθῃς" 
7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα 
πρὸς σὲ ἐλθεῖν" 
ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, 
καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς μου" 

8 καὶ γὰρ ἔγὼ ἄνθρωπός εἰμι 
ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, 
ἔχων ὑπ) ἐμαυτὸν στρατιώτας, 

καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, 
καὶ πορεύεται, Ϊ 
καὶ ἄλλῳ "Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
καὶ τῷ δούλῳ μου 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

Μὲ 5:9 τασσόμενος ΥΥΪῸῊ ΔΕ 8 τηΐῃ νµ σοαα οἷς; ΟΠ, ΧΔΘΣ αἱ ρ]θυ πὰ ΤᾺ 17:0 αὐτῷ νίἢ ΑΒΟΟΤ ΕΥ 
αἱ ρ]ογ; Νθ 2 ἵύνροπῃ 7 διὸ... ἐλθεῖν: Ὁ 6 [Ὁ βυτ 5[η ΟΠΠ ---- ἰαθήτω ΥΕ ὮΤ,; ἰαθήσεται ΝΑΟΏΌΕΗΝΥΘ αἱ ρ]ος 



δ45 ΤΗΕ ΑΙΗΠΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 
τος...  υυὕὥἥἶῑῖκ-υὓ-ἶὔἅὔἥἅῄἕὖίύέύῴυ

-“--------------------- 

Μαπτ 8 

10 ἀκούσας δὲ 

ὁ ᾿]ησοῦς ἐθαύμασεν 
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν 

᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν 

ἐν τῷ ᾿ἸΙσραὴλ εὗρον. 

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ 
Ιέέ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν᾽" 
ἥξουσιν 

καὶ ἀνακλιθήσονται 

μετὰ ᾿Αβραὰμ 
καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" 
19 ἀρὶ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 

ἐκβληθήσονται 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερογ' 

Ίσκε 7 

9 ἀκούσας δὲ ταῦτα 
ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, 
καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι 
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν 
Λέγω ὑμῖν, 
οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ 
τοσαύτην πίστιν εὗρον. 

[ῷ} αι 13:29, 280, αἹ 
πὴ ΦῊΣ 
καὶ ἥξουσιν 

ές “ “ ᾿ 

1 ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν᾽ 

, Ψ δὴ ο] , 

καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου 
ἢ 3 / 

καὶ ἀνακλιθήσονται 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

280 ὅταν [ὄψησθει ᾿Αβραὰμ 

καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 
αι «α " 
ὑμᾶς δὲ 

ἐκβαλλομένους 
" 
εζω. 

ος... -ὔθήιι“ἹὉ ἱἱ-ἕἅὑἥυ«“θηθθθηη--
------- 

Μι 19:42αΞ 19: ὅθα 

α καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 
εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός. (9561, 
04) 

Μι 22: 150 

α Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας 
ἐκβάλετε αὐτόν 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' (8151) 

Μύ 24:5ἱα 

α καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει" (5105) 

Μι 25: 50α 

α καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 
η 
ἐκβάλετε 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον: (8163) 
ο σὕὔ υ-υο-υὔὸῶθῶὔύὅ-ὔθθθθ--------

---------------- 

1 Μα 1:11; 158 59:19 

ος. .. υὔυἱ-ἱΓἕΓ-ἱ“ἱ {0 /ὐζ θε υὔ4ὔὐἧθθθῆήσ/ὐθθ
θ---------------

-- 

Μί 8:10 παρ᾽ οὐδενὶ . . . . εὗρον ΝΥΝ Ϊ ἢ ΒΝΝ π]ῖη ραι1ο 8 1 5.1 οι” Φα 6ΟΡ οὔθ; οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην 

πίστιν εὗρον ΔΟΙ,Χ90 αἱ Ρίου (Ξ]1κ 7:90) Τ]ς 7:9 οὐδὲ. . . . εὗρον : οὐδέποτε τοσαύτην πίστιν εὗρον ἐν τῷ ᾿Ισραήλ 

Ὦ; ἐν οὐδένι ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσ. πίσ. εὗρον Θ 



σΑΙΗΠΠΡΑΝ ΕΥΕΝΤΣ5 ΝΟΤ ΝΑΠΙΠΑΤΗΕΙΕΡ ΒΥ ΜΑΠΚ 5460 

Ματτ 8 [ὺῪ}ὉΚ8 13] 

“εκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς 28α “Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, (8121) 

18 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 
ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε, ὡς 
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι᾽ 

Ίσκε 7 

10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν 
οἶκον οἱ πεμφθέντες 

, ./ « ο) 3 “ .“ ἂν ᾿ “" « , 

καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 
ἐκείνῃ. (- ὃ 24) 

46. ΤΗΕ ΒΑΙΒΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΙΝΙΡΟΝ”5 5ῸΝ 
Ίσκε 7:11-17 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ!) ἑξῆς 
ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλου- 
μένην Ναίν, καὶ συνεπορεύοντο 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 
ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγ- 
Ύισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, 
καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς 
μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος 
τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν 
αὐτῇ. 18 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ 
κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ 
αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇὸό Μὴ 
κλαῖε. 14 καὶ προσελθὼν 

ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστά- 
ζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν 
Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρ- 
θητι. 15 καὶ ᾿ἀνεκάθισεν! ὁ 
νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 

α Μι 19:420-19:500--522:18ο 
ΞΑ4: 5190-25: 900 

ἐκεῖ έσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
(5561, 64, 151, 105, 167) 

ΜΗ Ωρ: Ἰὰλς 7:11 τῇ 15. ἐκάθισεν 

Μὺ 8:18 ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ (ΟΔΘ 33. 5. 1Ὁ θἱο. ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης) Υἱῷ} ΒΤΙΝΝ (ἡμέρᾳ) οἴο; ΝΈΤΟΜΧΘ οἷς 
Δ6α καὶ ὑποστρέψας ὁ ἑκατόνταρχος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (ἐν. ... ὥρᾳ ΟΙ ΜΕ) εὗρεν τὸν παῖδα (αὐτοῦ ΝΤ) 
ὑγιαίνοντα 



δ46 ΤΗΕ σΑΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΟΡΤΙΥ 

Ίσκε 7 

16 Ἔλαβεν δὲ φόβος ἵπάν- 
τας], καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν 
λέγοντες ὅτι Προφήτης µέ- 
Ύας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι 
Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ 
λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἴου- 
δαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ 
τῇ περιχώρῳ. 

4. ΤΗΕ ΜΕΡΡΘΑΕ ΕΝΟΜ ὔοΟΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

ὃ 76-ιν ΜαΑπτ 11:2-00 [ὃ 81 

Ὁ δὲ ᾿Ιωάνης ἀκούσας 
ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 

τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ 

πέμψαν 
διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
5 εἶπεν αὐτῷ 

ν᾿ κε» / 

Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος 

ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ; 

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
᾿Ιωάνει 
Ἁ ῃ / . ῃ : 
ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε 

ΜῊ πρ: ΤΙ κ 7:10 ἅπαντας 20. ἕτερον 
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Ίσκε 7:18-35 

Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνει 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
περὶ πάντων τούτων. 
καὶ προσκαλεσάμενος 
δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὁ ᾿Ιωάνης ἔπεμψεν 

πρὸς τὸν κύριον λέγων 
19 Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος 
ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ; 

20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς 
αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν ᾿Ἴω- 
άνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν 
ε “Ὁ Ὶ ὲ λέ δν ο. ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ ὁ 
᾽ / Αα [» 1 
ἐρχόμενος ἢ ᾿ἄλλον' προσδο- 

κῶμεν ; 21 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
3 { 4 αλ Δ Ψ' 

ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νό- 

σων καὶ μαστίγων καὶ πνευμά- 

των πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς 
πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 

22 καὶ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
᾿Ιωάνει 
Ν « ” ἢ / 5 
ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε 



σΑΙΠΒΑΝ ΕΥΕΝΤΣ ΝΟΤ ΝΑΠΠΑΤΗΕΡ ΒΥ ΜΑΕΚ δ4τ 
τ 

Ματτ 11 ν Ὁ0}κὲ 7 

δ 1“ τυφλοὶ Γἀναβλέπουσιν᾽" το τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν,᾽" 
καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρίζονται λεπροὶ καθαρίζονται 
καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, 

καὶ νεκροὶ ἔγείρονται νεκροὶ ἐγείρονται, 
καὶ “πτωχοὶ εὐαγγελίζον- “πτωχοὶ εὐαγγελίζονται") 
ται) 
ϐ καὶ μακάριός ἐστιν 28 καὶ μακάριός ἐστιν 
ὃς ἂν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

7 Τούτων δὲ πορευομένων 24 ᾽Απελθόντων δὲ τῶν ἀγ- 
γέλων ᾿Ιωάνου 

ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν ἤρξατο λέγειν 
τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάνου πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ ᾿Ιωάνου 
Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον 
θεάσασθαι ; θεάσασθαι ; 
κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- 
μενον ; μενον ; 
8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 25 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις 
ἠμφιεσμένον ; ἠμφιεσμένον ; 

ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ 

καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες 
ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων. ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 
9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; 20 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 
προφήτην ἰδεῖν ; προφήτην ; 
ναί, λέγω ὑμῖν, ναί, λέγω ὑμῖν, 
καὶ περισσότερον προφήτου. καὶ περισσότερον προφήτου. 

ΓΠΊΜΑακπκ 1:2] 

10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέ-] Καθὼς γέγραπται 27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέ- 
γραπται γραπται 

ἐν τῷ ᾿Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ 

2 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω Ξε ]δοὺ ἀποστέλλω 2ιΟ Ἰδοὺ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου τὸν ἄγγελόν μου τὸν ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου σου, πρὸ προσώπου σου, πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου | ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου" | ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

ἔμπροσθέν σου. (817) ἔμπροσθέν σου.’ 
11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 28 λέγω ὑμῖν, 
οὐκ ἔγήγερται 

1188 61:1 3 ΜΔ] 3:1 

ΜῊ πιρ: Μύ 11:5 ἀναβλέπουσιν, 

Μί 11:5 καὶ νι ΔΒΟΙ,ΥΥΘ αἱ ρ]ος; 7δ 28. 6 ἰῦ νς «ορ οἷς οµπι Ἑ μαλακοῖς ΜΙ(ὰ ΝΕ) ἰῦ να οιο; 
µαλ. ἑματίοις ΟΙΤΥΥ ΧδΔθ αἱ ρ]ογ 9 προφήτην ἰδεῖν ψἱὺ ΝΕΥΥΖ Ου: ἰδεῖν; προφήτην ΟΌΤΙΧΘ αἱ ρ]ου 
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847 

Ματτ 11 

ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων 

᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ" 
ὁ δὲ μικρότερος 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

[Οὐ Μαύὺ 21:31, 852 (8149) 

ιΟ΄ ν 18 Ρρε]ον] 

12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάνου 

τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
βιάζεται, 
καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 
18 πάντες γὰρ 

οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος 
ἕως ᾿Ιωάνου ἐπροφήτευσαν" 
14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, 
αὐτός ἐστιν ᾿Ηλείας ὁ μέλλων 
ἔρχεσθαι. 

[Μαᾶυτ 13:9 
Ξ 490] 

15 Ὁ ἔχων ὦτα Ὁ ἔχων ὦτα 

ἀκουέτω. ἀκουέτω. 

(5502, 61) 

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω 

γὴν γενεὰν ταύτην; 

ὁμοία ἐστὶν παιδίοις 

καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 
17 λέγουσιν 
Ηὐλήσαμεν ὑμῖν 

καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' 

[Οὐ Ματκ 9:18 (558)] 

ΜΜληκ 4:90] 

Ὃς ἔχει ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(852) 

Πάληκ 4:28] 

Εἴ τις ἔχει ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(850) 

ΤΗΕ σΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Ίσκε 7 

μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
᾿Ιωάνου οὐδεὶς ἔστιν" 
ὁ δὲ μικρότερος 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
μείζων αὐτοῦ ἐστίν.--- 

29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας 
καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν 

Α / [ δὴ 

τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ 
βάπτισμα ᾿Ιωάνου: 80 οἱ δὲ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν 

βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς 
ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ 
αὐτοῦ.--- 

Πισκε 16: 16] 

Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται 

μέχρι 
η / 5 η ᾿ η 
Ἰωάνου. ἀπὸ τότε 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται 

καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. (5129) 

[Οὐ Τα1κο 16:16α αΏονε] 

πσκε 8: 80] 

Ὁ ἔχων ὦτα 

Πισκε 14: 950] 

Ὁ ἔχων ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

(8124) 
ἀκούειν ἀκουέτω. 

(852) 

851 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, 
καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 
32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις 

τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις 
καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, 
ἃ λέγει 
Ηὐλήσαμεν ὑμῖν 

καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' 

ΓΚ 7:82 ἃ λέγει Ιλ ἃς ἘΒῚ.; καὶ λέγουσιν ΑἸΧΔΘ νρ οἴοα; λέγοντες Ὠ], 4 Τὸ. 6 ἰῦ σορ ϑύς; λέγοντα ὟΥ 
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ζΑΙΗΙΡΒΑΝ ΕΥΕΝΤΡ ΝΟΤ ΝΑΠΚΑΤΗΕΡ ΒΥ ΜΑΚΚ δ47 

Ματτ 11 

εθρηνήσαμεν 
καὶ οὐκ ἐκόψασθε' 

18 ἦλθεν γὰρ 

Ἰωάνης 
μήτε ἐσθίων 
μήτε πίνων, 
καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει" 

19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

3 ἵς 4 ’ 

ἐσθίων καὶ πίνων, 
καὶ λέγουσιν 

Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος 

καὶ οἰνοπότης, 
τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. 

Α ᾿ , Ὁ , 

καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 
ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν 
τὰς πόλεις ἐν αἷς ἔγένοντο αἱ 
πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι 
οὐ μετενόησαν" 

21 Οὐαί σοι, Χοραζείν" 
οὐαί σοι, Βηθσαιδάν' 
“ 1) /΄ 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 
. τ᾿ ο ο 

καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο 
αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν 
ὑμῖν, 
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
μετενόησαν. 
22 πλὴν λέγω ὑμῖν, 
Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 
ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ ὑμῖν. 
28 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 

ν΄ λέω ᾿ ᾿ς , ες 
μὴ “ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 
“ ΓΙ ῃ 2 
ἕως ἅδου καταβήσῃ. 

84 14:19, 15 

Ίσκε 7 

ἐθρηνήσα μεν 
καὶ οὐκ ἐκλαύσατε' 

98 ἐλήλυθεν γὰρ 
᾽ / «- 4 

Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς 

μὴ ἔσθων ἄρτον 

μήτε πίνων οἶνον, 
᾿Ὶ / / ” 

καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει. 
84 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 

θρώπου 

ἔσθων καὶ πίνων, 
καὶ λέγετε 

᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος 
καὶ οἰνοπότης, 

, ““ ν Δ. ων] 

φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 

855 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 
ἀπὸ ἱπάντων τῶν τέκνων αὐ- 

τῆς]. 

Π,σκε 10:19-15] 

Οὐαί σοι, Χοραζείν" 

οὐαί σοι, Βηθσαιδά" 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 

καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν 

αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν 

ὑμῖν, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 

καθήμενοι μετενόησαν. 

14 πλὴν 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον 

ἔσται ἐν τῇ κρίσει 

ἢ ὑμῖν. 

15 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 

μὴ 1 ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 

ἕως τοῦ ᾷδου ἱκαταβήσῃ'. (8101) 

ΝῊ πιςρ: κ 7:85 τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων 

Μύὺ 11:19 ἔργων ΙΓ ΝΒ ΣΥΥ 124. ΟΡ Ρ65}} θἵς; τέκνων ΟΡΙ,Χθ αἱ ρ]ες ΤΠ 7:88 μὴ ἢ ΝΕ ΥΥΞ 
157.; μήτε ΔΏΙ,Χθ αἱ ΡΙ6Γ --- ἔσθων ννἱ ἢ ΒΙ): ἐσβίων ΝΑΙ,Χθ0 οἷο --- Ὁ 6 πίη 7 ἰῦ 5Υτ δἱπ ΟἿΓ Οἵ ΟΙ ἄρτον, οἶνον 
85 τέκνων: δὰ ἔργων 



δ47 ΤΗΕ ΟΑΙΠΙΓΧΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤΕΥ 

Μαπτ 11 

ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενή- 
θησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενό- 
μεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν 
μέχρι τῆς σήμερον. 

[Ματτ 10:15] 

24 πλὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι λέγω ὑμῖν, 
ἀνεκτότερον 

ἔσται 

γῇ Σοδόμων γῇ Σοδόμων 

καὶ Τομόρρων᾽ 

ἀνεκτότερον 

ἔσται 
ἐν ἡμέρᾳ κρί- ἐν ἡμέρᾳ κρί- 

σεως σεως 

ἤ σοι. ἢ τῇ πόλει 

ἐκείνῃ. (871) 

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καίρῳ 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν 
᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 
κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς; 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" 
20 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 
εὐδοκία ἔγένετο ἔμπροσθέν σου. 

ΠΙαττ 25: 150] 

217 Πάντα μοι ᾿Εδόθη μοι 

παρεδόθη πᾶσα ἐξουσία 

ἐν οὐρανῷ καὶ 

ἐπὶ [τῆς] γῆς. 

(8185) 

ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 

καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν υἱὸν 
εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
οὐδὲ τὸν πατέρα 

Πιυκε 10:12] 

λέγω ὑμῖν ὅτι 

Σοδόμοις 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἢ τῇ πόλει 

ἐκείνῃ. (δ102) 

{{π|Ξπ| 10:21, 29] 

Ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι 

τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν 

᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 

κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, 

ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" 

ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 

εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 

22 Πάντα μοι 

παρεδόθη 

ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 

καὶ οὐδεὶς γινώσκει 
ἘΞ τ ἜΣ ΤᾺ 

τίς ἐστιν ὁ υἱὸς 
νά ΑἹ ᾿ 

εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
, / ε) 

καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ 



σΑΙΗΙΜΑΝ ΕΥΕΝΊΣΡ ΝΟΤ ΝΑΙΠΑΤΗΙ ΒΥ ΜΑΙ δ 48 
------ τ ΤΤττΤὧκΤἑκπτἕτἕοἕ8 τι͵ ὁΞὅ, 

Ματτ 11 Πιυκε 10] 

τις ἐπιγινώσκει 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ υἱὸς 
καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς 

ἀποκαλύψαι. ἀποκαλύψαι. (8102) 

28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ 
ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ὅτι πραῦς εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ 1““εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς 
ὑμῶν" 80 ὁ γὰρ ζυγός μου 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου 
ἐλαφρόν ἐστιν. (- 881) 

48δ. ΤΗΕ ΑΝΟΙΝΤΙΝα ΟΕ ΖΦΕΒῸΚ (ὐκε) 

ΠΜαπτ 26:0, 7] Πάληκ 14: 9] Ίσκε Τ: 90-50 

᾿Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν 
Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ 
αὐτοῦ: καὶ εἰσελθὼν 

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γενομένου Καὶ ὄντος αὐτοῦ 

ἐν Βηθανίᾳ ἐν Βηθανίᾳ 

ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ | εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου 
[Ὁ ν 7 Ρο]ονγ] κατακειμένου αὐτοῦ κατεκλίθη. 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἦλθεν γυνὴ 857 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ 

ἥτις ἢν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, 
καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται 
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου] κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 
βαρυτίμου πιστικῆς ἱπολυτελοῦς"} 

38 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, 
τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν 
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς 
θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει 
τοὺς πόδας αὐτοῦ 

ἘΞ ΞΞ.5555.............. ὕ) 8 ατα ασ  ΨᾳΨᾳΙᾳ00ῃΟῳΝ 
119 6:16 Που 

΄ 77 



δ45 ΤΗΕ «ΑΙΗΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

[πάαττ 20] 

Η ῃ 
καὶ κατέχεεν 
Σ , “ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

ἀνακειμένου. (δ171) 

[Οἵ Μαϊ 26:6 αρονε] 

----------θθθῬηθ 

ΜῊ πι: Τ]ς 7:44 µου ἐπὶ τοὺς 

Πάλαπκ 14] 

συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον 

κατέχεεν 

αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. (8121) 

[Οὐ Ματὶς 14:5 αβογνε] 

45. διέλειπε» 

“ὃ 

Ίσκε 7 

καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 

89 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ 
καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ 
λέγων Οὗτος εἰ ἦν [ὁ] προ- 
φήτης, ἔγίνωσκεν ἂν τίς καὶ 
ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται 
αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτόν 
Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ 
δέ Διδάσκαλε, εἶπέ, φησίν. 
41 δύο χρεοφιλέται ἦσαν 
δανιστῇ τινί ὁ εἷς ὤφειλεν 
δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
ἕτερας πεντήκοντα. 42 μὴ 
ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμ- 
φοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν 

αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὖ- 
τόν; 48 ἀποκριθεὶς Σίμων 
εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ 
τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας. 
44 καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν 

γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη Βλε- 
πεις ταύτην τὴν γυναῖκα; 

εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, 
ὕδωρ ἵμοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδω- 
κας αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν 

ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς 
θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φί- 
λημά μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη 
δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ ἰδιέλιπεν] 
καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 
40 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου 

οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρῳ 
ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 
47 οὗ χάριν, λέγω σοι, 
ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς 



ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝΡ δΌΘΡΙΟΙΟΝ δδ0 

Ίσκηο 7 

αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν 
Ι ΑΕ - 3 Η ῃ Ω ’ 

πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, 

ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν δὲ 
᾽ “Ἂ ᾿ ’ / «ε 

αὐτῇ ᾿Αφεωνταί σου αἱ ἁμαρ- 

τίαι. 49 καὶ ἤρξαντο οἱ συ- 
νανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 
Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρ- 
τίας ἀφίησιν; 50 εἶπεν δὲ 
πρὸς τὴν γυναῖκα Ἡ πίστις 
σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς 

εἰρήνην. 

49. Α ΡΗΕΕΑΟΗΙΝα τοῦ”, ΝΟΜΕῈΝ ΑΟΟΟΜΡΑΝΥΙΝΑ 

Ίσκε 8:1-5 [1 852 

Καὶ ἔγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ 
εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες 
αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη 
Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 8 καὶ ᾿Ιωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου 

Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 

αὐταῖς. (-Ἐ δ 52) 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠ. ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝΡ Β5ΌΘΡΙΟΙΟΝ, 5550, δ1 

δ0. ΟΝ ΟΑβΤΙνα ΟἹ ΡΕΜΟΝΡ ΒΥ ΡΕΕΙΖΗΒΌΒ (ΜΑΤΊ-ΜΑΠΚ) 

839-} Ματτ 14:22-45 Μδεακ ὃ:190-ὐ0 

Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον" 
20 καὶ συνέρχεται πάλιν [ὁ] 
” " 4 / 

ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι 
δ »ἢ ” “ 

αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 

21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐ- 
τοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, 
ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 

[Μᾶττ 
9: 82--34] Πισκε 11:14-25] 

Τότε Αὐτῶν δὲ Καὶ 
ἐξερχομένων ἦν ἐκβάλλων 

ἰδοὺ 

79 



ΤΗΕ «ΑΙΗΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΟΡΤΙΥ 

Ματτ 12 

Γπροσήνεγκαν 
αὐτῷ 

δαιμονιζόµε- 
νον 
τυφλὸν καὶ 

κωφόν": 
καὶ 

ἐθεράπευσεν 

αὐτόν, 

ὥστε τὸν κω- 

φὸν 

λαλεῖν 

καὶ βλέπειν. 

28 Καὶ ἐξίσ- 

ταντο πάντες 
« γ᾽ 

οἱ ὄχλοι 
κ ᾿ 

καὶ ἔλεγον 
Μήτι οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς 

Δαυείδ ; 
24 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἀκούσαντες 

εἶπον 

Οὗτος οὐκ 
ἐκβάλλει 
τὰ δαιμόνια 
εἰ μὴ ἐν τῷ 
Βεεζεβοὺλ 
ἄρχοντι 

τῶν δαιμονίων. 

[Μαπτ 9] 

προσήνεγκαν 

αὐτῷ 

κωφὸν 

δαιμονιζόμενον" 

95 καὶ 

ἐκβληθέντος 

τοῦ δαιμονίου 

ἐλάλησεν 

ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι 

λέγοντες 

Οὐδέποτε ἐφάνη 

οὕτως ἐν τῷ 

Ἰσραήλ. 

[94 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἔλεγον 

Ἐν τῷ 

ἄρχοντι 

τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια. 

(505) 
[Οὐ Μετ 12:55 Ῥοα]ον] 

Μλαηκ ὃ 

[οί Ματ 8:22 (885) 

92 καὶ οἱ 
γραμματεῖς 

« 5 ἢ ᾽ , 

οἱ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
βάντες 

ἔλεγον ὅτι 
Βεεζεβοὺλ ἔχει, 

ὶ ὅτι ἐν 

ἄρχοντι 
τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει 
ΑΥ / 

τὰ δαιμόνια. 

κατα- 

Πρυκε 11] 

δαιμόνιον 

κωφόν" 

ἐγένετο δὲ 

τοῦ δαιμονίου 

| ἐξελθόντος 

Καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι" 

15 τινὲς δὲ 

ἐξ αὐτῶν 

εἶπαν 

Ἐν 

Ῥεεζεβοὺλ 

τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια" 

10 ἕτεροι δὲ πειράζοντες 

ο -ὐὕ“θ«-ὑὕἥιἒἲἃἧἥἃἤυ--ὕἥἃιηςἲἃ ῥΤτΤ΄πτ11.τ-Ἄ  ,νϑ...-  -- 

ΤΗ παρ: Μί 12:22 προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός 
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ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝΡ δΌΡΡΙΟΙΟΝ δδ0 

Ματτ 12 Μαακ 8 Πισκε 11] 

σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ 

αὐτοῦ. 

25 Εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις 17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
αὐτῶν τὰ διανοήματα 

28 καὶπροσκαλεσάμενος αὐτοὺς 
εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς | εἶπεν αὐτοῖς 

Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατα- 
νᾶν ἐκβάλλειν ; 

Πᾶσα βασιλεία 24 καὶ ἐὰν βασιλεία Πᾶσα βασιλεία 
μερισθεϊόα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, [ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα] 

ἐρημοῦται, οὐ δύναται σταθῆναι ἐρημοῦται, 

ἡ βασιλεία ἐκείνη" 
καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 25 καὶ ἐὰν οἰκία καὶ οἶκος 
μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, ἐπὶ οἶκον 
οὐ οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη 
σταθήσεται. στῆναι" πίπτει. 
26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς 
τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη" καὶ ἐμερίσθη, ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, 

πῶς οὖν σταθήσεται οὐ δύναται στῆναι πῶς σταθήσεται 
ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 

[ΟΙ ν 80 Ρο]ουγ] ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλειν µε τὰ δαιμόνια. 

27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν οἱ υἱοὶ ὑμῶν 

ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; 
διὰ τοῦτο διὰ τοῦτο 
αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. αὐτοὶ [ὑμῶν κριταὶ! ἔσονται. 

28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ 20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ 
ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

29 ἢ πῶς δύναταί τις 27 ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς 
εἰσελθεῖν 

εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ {| εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος 
εἰσελθὼν 

φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, 

ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ τὰ σκεύη αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ 
ἁρπάσαι, διαρπάσαι 

81 



550 ΤΗΕ άΑΙΙΙΜΑΝ ΜΙΝΙΟΤΗΕΥ 

Ματτ 12 

ἐὰν μὴ πρῶτον 
δήσῃ τὸν ἰσχυρόν ; 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 
30 αὁ μὴ ὧν μετ) ἐμοῦ 

κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, 
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 
σκορπίζει. 
91 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία 

ἀφεθήσεται Τ 

τοῖς ἀνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία 

οὐκ ἀφεθήσεται. 

93 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 
κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ" 
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ 
κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

[οὐκ ἀφεθήσεταιὶ αὐτῷ 
οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 

” να ο) µ οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 

Μακ ὃ Πισκε 11] 

ἐὰν μὴ πρῶτον 

τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, 22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ 

ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ 

ᾗ ἐπεποίθει, 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 

διαρπάσει. διαδίδωσιν. 

20 ὃ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ 

κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, 

καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 

σκορπίζει. (3106) 

28 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

πάντα 

ἀφεθήσεται 
τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 

τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασ- 
φημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημή- 
σωσιν᾽ 

20 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 
εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
οὐκ ἔχει ἄφεσιν 

Πσκὲ 12: 10] 

Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 

εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ" 

τῷ δὲ 

εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 

βλασφημήσαντι 

οὐκ ἀφεθήσεται. (8111) 

εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 
ἁμαρτήματος. 
30 ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκά-) [Οἱ Τπικθ 11:18 δθονθὶ 
θαρτον ἔχει. 

Μκ 9:40 ΤκΚ 9: 500 

α ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ) ἡμῶν, α ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ) ὑμῶν 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. (895) ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. (98) 

ΜῊ Πρ: Μύ 12:31 ὑμῖν 3 οὐ μὴ ἀφεθῇ 
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Ματτ 12 

σατε τὸ 
δένδρον καλὸν 

καὶ τὸνκαρπὸν 

αὐτοῦ καλόν, 
ἢ ποιήσατε τὸ 
δένδρον σαπ- 
ρὸν 

καὶ τὸνκαρπὸν 
αὐτοῦ σαπρόν" 

[Οἱ Ναί 8:10} 
(Φ17)] 

ἐκ γὰρ τοῦ 
καρποῦ 

τὸ δένδρον 
γινώσκεται. 

ΠπΙαττ 
7: 10--20] 

ἀπὸ τῶν καρπῶν 

αὐτῶν 

ἐπιγνώσεσθε αὖ- 

τούς" 

μήτι συλλέγου- 

σιν ἀπὸ ἀκαι- 

θῶν σταφυλὰς 

ἢ ἀπὸ τριβόλων 

σῦκα; 

17 οὕτω πᾶν 

δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς [καλοὺς 

ποιεῖ", 

τὸ δὲ 

σαπρὸν δένδρον 

καρποὺς 

πονηροὺς ποιεῖ" 

18 οὐ δύναται 

δένδρον ἀγαθὸν 

καρποὺς πονη- 

ροὺς ἐνεγκεῖν, 

οὐδὲ δένδρον 

σαπρὸν 

καρποὺς καλοὺς 

ποιεῖν. 

10 πᾶν δένδρον 

μὴ ποιοῦν καρ- 

πὸν καλὸν 

ἐκκόπτεται 

καὶ εἰς πῦρ βάλ- 

λεται. 

20 ἄραγε ἀπὸ 

τῶν καρπῶν αὐὖὐ- 

τῶν 

᾿ , 

ἐπιγνώσεσθε 

αὐτούς. (545) 
[Οὐ Μαύυτ:10 

αΡογνε] 

[ο Τ 1ο 6:44ὺ Ὀο]ον] 

Πισκε ϐ6:459-45] 

Οὐ γὰρ ἔστιν 

δένδρον καλὸν 

ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, 

οὐδὲ πάλιν δένδρον 

σαπρὸν 

ποιοῦν καρπὸν καλόν. 

[ΟΥ̓ Ταῖκθ 8:9} (817)} 

44 ἕκαστον γὰρ δένδρον 
μα “-“ ᾽ ’ 

ἐκ τοῦ ἰδίου 

καρποῦ 

γινώσκεται" 

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν 



δὃ50 ΤΗΕ ΟΑΙΠΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ 
. ...... υὔυὔήπυ-υθθθθήθ η 

84 γεννήματα 
ἐχιδνῶν, 
πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν 

πονηροὶ ὄντες ; 
ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος 
τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 
85 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει Τ ἀγαθά, 
καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος 
ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 
ἐκβάλλει πονηρά. 

[Οἵ ν 940 αρονε] 

96 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν 
ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ 
ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ 
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρί- 
σεως 87 ἐκ γὰρ τῶν λόγων 
σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασθήσῃ. 

88 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
τιὲς τῶν γραμματέων καὶ 

Φαρισαίων λέγοντες 
Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ 
σημεῖον ἰδεῖν. 

[Ματτ 16: 4α] 

99 ὁ δὲ ἀπο- 

κριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Γενεὰ πονηρὰ Γενεὰ πονηρὰ 

[άλακ 8:12] 

καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι 

Τί ἡ γενεὰ αὕτη 

Π/σκε 6] 

συλλέγουσιν σῦκα, 

οὐδὲ ἐκ βάτου 

σταφυλὴν τρυγῶσιν. 

[Οὐ ν 450 Ῥοε]οσ] 

45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

τῆς καρδίας 

προφέρει τὸ ἀγαθόν, 

καὶ ὁ πονηρὸς 

ἐκ τοῦ πονηροῦ 

προφέρει τὸ πονηρόν" 

ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας 

λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. (849) 

[σε τα 11:16 αροτο (5106)] 

Πισκε 11:29-92] 

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων 

ἤρξατο λέγειν 

Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

........ . ιο ἧπ τττττττἤπῈἤτ1τ1΄΄΄ΠΠΠ΄ΠΠΠὩτρϑϑὌθηπἠττὯ
Ἕ---.-ς ῬοοοοςοΚὌςς ἐς 

Μι 8: το 
α Τεννήµατα ἐχιδνῶν, (817) 
Οἱ Μι 25:99 (8157) 

ΜΗ πιρ: Μύ 12:85 τὰ 

Μί 19:35 ἀγαθά τὶς ΒΌΥΥΧΘ εἰς; τὰ ἀγαθά ΝΟΤΙΔΣ οἷο 

1 8: τὸ 
α Τεννήματα ἐχιδνῶν, (510) 



ΟΡΡΟΡΙΤΙΟΝ ΑΝ δΟΡδΡΙΟΙΟΝ 

Ματτ 12 

[άλττ 16] 

καὶ μοιχαλὶς καὶ μοιχαλὶς 
σημεῖον ἔπι- σημεῖον ἔπιζη- 

ζητεῖ, τεῖ, 

[ΠΜ Ιληκ 8] 

ζητεῖ σημεῖον; 

ἀμὴν λέγω Τ, 

καὶ σημεῖον 
᾽ ᾿ 

οὐ δοθήσεται 
αὐτῇ 

᾽ Αι Ἁ 

εἰ μὴ τὸ 
σημεῖον ᾿Ιωνᾶ 
τοῦ προφήτου. 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται εἰ δοθήσεται 

αὐτῇ τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. (84) 

εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾿]ωνᾶ. 

(954) 

40 ὥσπερ γὰρ “ἦν Ἰωνᾶς 

Ἱὲν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που 

ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 
41 ἄνδρες Νινευεῖται 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν" 
ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κηρυγμα 

Ἰωνᾶ, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾷ ὧδε. 
42 βασίλισσα νότου 
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταὐτης 
καὶ κατακρινεῖ αὐτήν" 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 

τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶ- 
νος, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος 
ὧδε. 

[Οὐ ν 41 αβρονο] 

[{ῦὙκὲ 11] 

ἐστιν΄ 

σημεῖον ζητεῖ, 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾽]ωνᾶ. 

90 καθὼς γὰρ ἐγένετο [ὁ] ᾿]ωνᾶς 

τοῖς Νινευείταις σημεῖον, 

οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που 

τῇ γενεᾷ ταὐτῃ. 

[Οἵ ν 832 Ρε]οπ] 

31 βασίλισσα νότου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν 

τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινεῖ αὐτούς" 

ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 

τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

92 ἄνδρες Νινευεῖται 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 

"4ου 1:17(2:1) 
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δ5ο ΤΗΙ ΘΑΙΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΦΤΠΥ 

Ματτ 12 

48 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον 

πνεῦμα 
ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 

ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 
καὶ οὐχ εὑρίσκει. 
44 τότε λέγει 
Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω 

ὅθεν ἐξῆλθον" 
καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 
σχολάζοντα [καὶ] σεσαρω- 
μένον καὶ κεκοσμημένον. 

45 τότε πορεύεται 
καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρό- 
τερα ἑαυτοῦ, 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ" 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων. 
Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ 
ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

51. 

Ματτ 12:46-50 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς 

ὄχλοις 
᾽ ᾿ 

ἰδοὺ 
«ε , 

η µητηρ 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

Μαηκ 8:31-5 

Καὶ ἔρχονται 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

Πσκε 11] 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν" 

ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 

᾿Ιωνᾶ, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿ΙΓΙωνᾷ ὧδε. (5101) 

Πισκε 11: 24--26] 

Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον 

πνεῦμα 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 

διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 

ζητοῦν [ἀνάπαυσιν, 

καὶ μὴ εὑρίσκον 

[τότε]! λέγει 

Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου 

ὅθεν ἐξῆλθον" 

25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

[σχολάζοντα,] σεσαρωμένον 

καὶ κεκοσμημένον. 

206 τότε πορεύεται 

καὶ παραλαμβάνει 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ 

ἑπτά, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων. (8106) 

ΤΗΕ ΚΙΝΡΗΕΕΡ ΟΕ Ζ“Ε515 

δ25-Ε] Ίσκε 8:19-21 [-ὃ 0 

Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν 

ἡ μήτηρ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 

ς ὕὔὐὕ-ὅθθθ ο θθη- 

Μις 3:31 ἔρχονται ΜΙΤ ΑΒΟΤΙΔ ἃ] ΡΙΘΓ; ἔρχεται ΝΔ ΥΘ 1. 6 10 ούο ΤΙ 8:19 μήτηρ ΝΠ ΑΒΙΥΣ0Θ 

16 νρ αἱ Ρίο; δὰ) 69. 5ντ βίῃ ον ΘῸΡ θἴο δα αὐτοῦ --- ἰδεῖν θέλοντές σε αὶ ΒΎΥΞ; ἰδ. σε θέλοντες ΝΑΙ, Χθ 

αἱ Ρί6γ; Ὦ ζητοῦντές σε 



ΡΑΝΑΒΙΕΒ ΒΥ ΤΗΕ 5ΕΑ δδ2 

ΜΑττ 12 

ἱστήκεισαν ἔξω 
ζητοῦντες 
αὐτῷ λαλῆσαι. 

48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ 

’ ᾽ «- / 

Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ µου, 
᾿ ’ ᾿ ᾿ ε 3 / 

καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί 

µου; 
49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
[αὐτοῦ] 

᾿ ν᾿ ἣν ᾽ “Ὁ 

ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
εἶπεν 
᾽ ᾿ « [4 

Ιδοὺ ἡ μήτηρ μου 
καὶ οἱ ἀδελφοί μου" 

δ0 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ 
τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 

αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ 
καὶ μήτηρ ἐστίν. 

Μληκ 8 

καὶ ἔξω στήκοντες 
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν 
καλοῦντες αὐτόν. 
92 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν 
ὄχλος, 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ σου 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου 
ἔξω 

ζητοῦσίν σε. 

88 καὶ ἀποκριθεὶς 
αὐτοῖς λέγει 
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου 

καὶ οἱ ἀδελφοί ; 

94 καὶ περιβλεψάμενος 

Α Α ἊΨ Ν / 

τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθη- 
. μένους λέγει 

Ἴδε ἡ μήτηρ µου 
καὶ οἱ ἀδελφοί μου" 
85 ὃς Τ ἂν ποιήσῃ 
[τὸ θέλημα]! τοῦ θεοῦ, 

οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ 
καὶ μήτηρ ἐστίν. 

{Ὁ0ῪὉΧκῈ 8 

καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν 

αὐτῷ 

διὰ τὸν ὄχλον. 

20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ 
Ἢ μήτηρ σου 
καὶ οἱ ἀδελφοί σου 

ἑστήκασιν ἔξω 
ἰδεῖν θέλοντές σε. 
21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Μήτηρ μου 

καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν 

« Ν , “ “ ᾿ / 

οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούον- 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΙΠ. ΡΑΕΑΒΙΕΣ ΒΥ ΤΗΕ ΘΕΑ, ξξδ62-06 

ΜαΑττ 19:1-0 

Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν 
ε “} “ τ ή 3 / 

ὁ ᾿Ιησοῦς Τ τῆς οἰκίας 
᾽ / 

6α. ΤΗΕ ΒΟΙΠ5 

Μαηκ 4:1-9 

Καὶ πάλιν ἤρξατο 

ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν" διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. 

τες 
καὶ ποιοῦντες. (-Ἐ δ 06) 

δ40-:}] [0Ὁκκ 8:4-8 

15:1 ἐκ 
ΜΗ πον Μὺ 12:47 εἶπεν δὲ τις αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντ σοι λαλῆσαι. 

{ 3:35 γὰρ | τὰ θελήματα 

Μύ 12:47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι οἵἷἵὰχ ΥΓ] 
ΝΕΤ 4 τηΐῃ 2 1ὕ 5.Γ δἵη ου; ΟΌΥΥΧΘ ἰῦ νσ Ρρο5Η αἱ Ρίου δα 
(καὶ ὃς) 2 ἰῦ 60Ρ; ὃς γὰρ ΝΛΔΟΡΤΙΔΘ ἃ] ρ]ου 

δὴ 

45 Β ΟΠΠ μου ΜΙς 8:38 ὃς ψί ΒῪῪ 



δ 52 ΤΗΕ ΟΑΠΙΙΓΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊ ΕΥ 

Μαπτ 13 

2 καὶ συνήχθησαν 
πρὸς αὐτὸν 
ὄχλοι πολλοί, 

ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμ- 
βάντα 
καθῆσθαι, 

Ὶ “Ὁ ε ᾽ 

καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
:} ἢ εἰ 9 ἢ « 2 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει. 
8 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 
πολλὰ ἐν παραβολαῖς 
λέγων 

Ἴδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 

τοῦ σπείρειν. 
4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 
ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 

6 καὶ [ἐλθόντα τὰ πετεινὰ 
κατέφαγεν αὐτά. 
ἄλλα δὲ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὰ πετρώδη 
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, 
καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 
6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 
ἐκαυματίσθη 

Ἅ η Ν Α ” ε/ 

καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν 

ἐξηράνθη. 
7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, 

Α 3 / « ᾿» 

καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι 

καὶ [ἀπέπνιξαν αὐτά. 

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 

Μαηκ 4 

καὶ συνάγεται 
πρὸς αὐτὸν 
”’ ο) 

ὄχλος πλεῖστος, 

ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμ- 

βάντα 
καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν 
θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 
2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
ἐν παραβολαῖς πολλά, 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ᾿Ακούετε. 
ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 

σπεῖραι. 
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν 
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 

6 καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ 
καὶ κατέφαγεν αὐτό. 

Ἁ ΩΣ 2 

καὶ ἄλλο ἔπεσεν 
ον ῃ ο 4 
ἐπὶ τὸ πετρῶδες [καὶ] 
.“ ᾿ - “ { 

ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, 

καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς᾽ 
0 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 

Γἐκαυματίσθη] 

᾿ οἷ ᾿ 1. ὁ Ἐ 

καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν 
ἐξηράνθη. 
7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν 
εἰς τὰς ἀκάνθας, 

η 3 ͵ ε ” 

καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι 
καὶ συνέπνιξαν αὐτό, 
καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 
8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν 
εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, 

Ίσκε 8 

Συνιόντος δὲ 

ὄχλου πολλοῦ καὶ 
τῶν κατὰ πόλιν ἔπιπορευο- 

µένων πρὸς αὐτὸν 

εἶπεν 
διὰ παραβολῆς 

δ ᾽Εξῆλθεν ὁ σπείρων 
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 
καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 
καὶ κατεπατήθη 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατέφαγεν αὐτό. 

6 καὶ ἕτερον κατέπεσεν 
ἐπὶ τὴν πέτραν, 

καὶ φυὲν 

ἐξηράνθη 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 

7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, 
καὶ συνφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 
ἀπέπνιξαν αὐτό. 

8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν 
εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, 

ΜῊ πὰρ: Μ|ύ 13:4 ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ 7 ἔπνιξαν ΜῈ 4:6 ἐκαυματίσθησαν 

Μὸὺ 13:4 ἐλθόντα τὰ πετεινὰ νγὶ ἢ ΒΘ τηΙΠ; ἦλθεν τὰ πετ. καὶ ΝΟ) Χ οὐς; ἦλθον τ. π. κ. 1.2 
αὶ ΒΟΥ αἱ ρ]ο; ἔπνιξαν ἀδ1)90 ὃ πη 

πολλήν ΟἿ 8ΥΤ βίη ΤΌΘ; καὶ ὅπου ... -- 

δδ 

7 ἀπέπνιξαν 
Μᾷκ 4:5 καὶ ὅπου ΜΙ Ὦ 1 1Ὁ; ὅπου ΔΟΤΙ)ΔΘ αἱ Ρ]ΘΓ; καὶ ὅτι Ὦ 
1. 8:5 τοῦ οὐρανοῦ: ΤΝ ὁ 1Ὁ 5υτ 5[η ΘΓ Ρ65Η ΟΠ] ---- αὐτό: Β αὐτά 



ΡΑΠΑΒΙΙΗΣ ΒΥ ΤΗΕ 5ΕΑ δδ9 

Ναντ 13 Μλακ 4 Ίσκε 8 

καὶ φυὲν 
" .ς/ Ἀ .9/ ᾿ ᾿ , 4 

καὶ ἐδίδου καρπόν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἐποίησεν καρπὸν 

ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, 

καὶ ἔφερεν 
Δ Ὁ / ν [ο «.«Ε: 

εἰς τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα 

ὃ μὲν ἑκατὸν καὶ ἐνὶ ἑκατόν. ἑκατονταπλασίονα. 
ΠῚ κ᾿ «- ᾿ “Ὁ / 

ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. 
9 Καὶ ἔλεγεν Ταῦτα λέγων ἐφώνει 

9 Ὁ ἔχων ὦτα Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω. [Οἱ καὶ 47, Ρ. 74] ἀκουέτω. [Οἱ ὃ 47, Ρ. 74] ἀκουέτω. [Οἱ ὃ 47, Ρ. 74) 

68. ΤΗΕ ΕΒΔΡΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ΡΑΒΑΡΙΙΕΡ 

Ματτ 19: 10--17 Μαηκ 4:10-12 Ίσκε 8:90, 10 

Καὶ προσελθόντες Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας,| ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν 

οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

εἶπαν αὐτῷ ἠρώτων αὐτὸν 
οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα 

Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς| τὰς παραβολάς. τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή. 

αὐτοῖς ; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τ ὅτι [11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 10 ὁ δὲ εἶπεν 

Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ] Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ 

μυστήρια μυστήρια 

τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, | τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ" τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 

ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. ἐκείνοις δὲ τοῖς [ἔξω] τοῖς δὲ λοιποῖς 

12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται] [Οἱ Μαρκ 4:25 (555)] [ΟΥ̓ Το 8:180 (955)] 

αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται" 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 

᾽ μα 
ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς ἐν παραβολαῖς ἐν παραβολαῖς, 
αὐτοῖς λαλῶ, τὰ πάντα γίνεται, 

ὅτι 12 ἵνα ἵνα 

βλέποντες οὐ βλέπουσιν 1 βλέποντες βλέπωσι Ξιέβλέποντες μὴ βλέπωσιν 

καὶ μὴ ἴδωσιν, 

.-:τ«τ«ι«ι.ιτιιτιτ
 τ΄ .  Ή΄ῬῬ ὀ ὀ - “το ῖὮἝΡῖὯἃἊ Ἶῖ--΄-..--ττ᾿ς- Ὁς- --:ρἰἐἰὈ - --. 

ι158 0:9 ἢ 2194. 6:9 
-ᾱἔυὅἅ θέ 

Η πι: Μῦὺύ 13:11 αὐτοῖς ἍΜ 2:5 εις 9 ἴδ᾽ ος ἂν ος ἂν 11 ἔξωθεν 

μ.ο. ΄΄ ΄ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́“ἝΎὝΓ.,͵Ἐ “-ο-ὗὕ  {[0ὈὈὈὈὌτ τ - τ  ῥοζἄἄιχᾳ, χἝσἕΔορ.ττΡ  Ύῦξ-- .Ῥ.-ος..---ς. 

Μύ 13:11 εἶπεν νυ ἢ ΟΖ οορ οο; ΒΌΠΥΥΧΘ 501 5βῖη οἵο δαὶ αὐτοῖς ΜῈ 4:10 ἠρώτων ἢ ΑΒΤ,Δ 

33. οἷο; ἠρώτουν δ Ο; ἐπηρώτων ὨΘ οἷο; ἠρώτησαν Π θα; ἐπηρώτησαν ΥΝ --- οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα : ΏΝΘ 5 

πιῖη Ἱ6 ΘΥΤ 8ἱΠ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
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ο σι Φῦ 

Ματτ 19 

καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν 
οὐδὲ συνίουσιν" 
14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ 
προφητεία ᾿Ἡσαίου ἡ λέγουσα 
ΤΩ  Ακοῇ ἀκούσετε 

καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 

καὶ βλέποντες βλέψετε 
καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία 
τοῦ λαοῦ τούτου, 

καὶ τοῖς ὠσὶν 
βαρέως ἤκουσαν, 

καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 

ἐκάμμυσαν᾿ 
μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν 

καὶ ἐπιστρέψωσιν, 
καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφ- 

θαλμοὶ 
ὅτι βλέπουσιν, 
καὶ τὰ ὦτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούου- 
σιν. 
17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε 

καὶ οὐκ εἶδαν, 
καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 
καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

Μαηκ 4 

καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι 

καὶ μὴ συνίωσιν, 

μή ποτε 

3, [2 

ἐπιστρέψωσιν 
καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς." 

ΤΗΗ σΑΙΙΙΒΑΝ ΜΙΝΙΘΤΗΥ 

Ίΐσκε 8 

καὶ ἀκούοντες 

μὴ συνίωσιν.᾽" 

[Οὐ 1 8:᾽712} (954)] 

Πισκε 10:28, 24] 

Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 

μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν 

Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 

ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε 
᾽ ιά 

καὶ οὐκ εἶδαν, 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 

καὶ οὐκ ἤκουσαν. (5102) 

64. ΤΗΕ ΕΗΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΡΑΒΑΒΡΙΕ ΟΕ ΤΗΣ ΘΟΠ 

ΜαΑττ 19:15-29 

«γι - 5. ΣΕ 
μεις ουν ακουσατε 

τὴν παραβολὴν τοῦ σπεἰραν-]| τὴν παραβολὴν ταύτην, 
το. 

1158 6:9 ἢ 

Μαβκ 4:18-2ώ0 

καὶ λέγει αὐτοῖς 
Οὐκ οἴδατε 

90, 

Ίσκε 8:11-15 

ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή. 



ΡΑΚΑΒΙΡΣ ΒΥ ΤΗΕ 5ΗΕΑ 

Ματτ 19 

19 Παντὸς ἀκούοντος 
αἱ 4 “ [ή 

τὸν λόγον τῆς βασιλείας 
καὶ μὴ συνιέντος, 
ἔρχεται ὁ πονηρὸς 
καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: 

ς καὶ / ᾽ αὐ οὶ « ᾿ 

οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν 

σπαρείς. 

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνων αὐτόν" 
21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν 

ἐν ἑαυτῷ 
3 Α ᾿ ᾿ 3 

ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, 
γενομένης δὲ θλίψεως 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 
εὐθὺς σκανδαλίζεται. 
22 ὁ δὲ 

3 ᾿Ὶ . / , 

εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν 
« ᾿ ᾿ ᾿ , 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων 

καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 

συνπνίγει τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

Μπληκ 4 

καὶ πῶς πάσας τὰς παρα- 

βολὰς γνώσεσθε; 
14 Ὃ σπείρων τὸν λόγον 
σπείρει. 
15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ 
τὴν ὁδὸν 
ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, 
καὶ ὅταν ἀκούσωσιν 

εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς 
καὶ αἴρει τὸν λόγον 

ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 
[οι ΜΙατ]ς 4:12 (958)] 

τὸν 

16 καὶ οὗτοί εἶσιν ὁμοίως 
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
σπειρόµενοι, 
οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον 

εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνουσιν αὐτόν, 
17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν 

ἐν ἑαυτοῖς 
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, 

εἶτα γενομένης θλίψεως 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 

εὐθὺς σκανδαλίζονται. 

18 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ 
εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι" 

οὗτοί εἰσιν 
οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 
19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος 

καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 
καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι 
εἰσπορευόμεναι 
συνπνίγουσιν τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

Ίσκε 8 

« “ ᾽ . ἢ - / Ὁ“ 

Ο σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ 

θεοῦ. 
12 οἱ δὲ παρὰ 

Α - / 

τὴν ὁδόν 

εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, 

εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 
καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς 
καρδίας αὐτῶν, 
ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 

ος πε ραεὶ τῆς πέτρας 18 οἱ δὲ ἐπὶ 

οἱ ὅταν ἀκούσωσιν 
μετὰ χαρᾶς 
δέχονται τὸν λόγον, 
καὶ ἰοὗτοιϊ ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, 

οἱ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν 
καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 

ἀφίστανται. 
14 τὸ δὲ 
εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, 

οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκούσαντες, 
καὶ ὑπὸ μεριμνῶν 

καὶ πλούτου 
καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 

πορευόμενοι 
συνπνίγονται 
καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 

.- ο  ξ” 

ΜῊ πις: Τ]ς 8:19 τὴν πέτραν | αὐτοὶ 
ἔφη” 

Μᾷκ 4:15 εἰς αὐτοὺς νχὶ ἢ ΒΥ πιΐη; ἐν αὐτοῖς ΟΙ)Δ οἵο; ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Ὦ9 ἰὖ οἷς 
πέτρας ΜΠ ΑΒΙΙΕΥΥΘ αἱ ρου; τὴν πέτραν ΦΌΧ ὃ τ οἵς 

9: 

Ικ 8:18 τῆς 



δδ4 ΤΗΕ σΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

ΝΜαττ 13 

28 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν 

σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ συνιείς, 
«Δ Α ἴα Α -“ 

ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ 
ν] « 

μὲν ἑκατὸν 
δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. 9: ο: 

ΠΜαπτ δ: 15] 

α οὐδὲ καίουσιν λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν 

ὑπὸ τὸν μόδιον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

᾿ { Γον 

καὶ λάμπει πᾶσιν 

(355) τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

Μαηκ 4 

20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν 

οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, 
οἵτινες 

ἀκούουσιν τὸν λόγον 
καὶ παραδέχονται 
καὶ καρποφοροῦσιν 

[έν τριάκοντα καὶ [ἐν] ἑξή- 
κοντα 
καὶ [ἐν] ἑκατόν. 

Μαηκ 4:21-25 

”’ ᾽ ἴω « 

ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 

ἔρχεται ὁ λύχνος 
Καὶ 

αΜήτι 

Ψ ε δὴ οἷ / 

ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον 

τεθῇ 
ΠῚ ε ἢ Α ’ 

ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
᾽ “ 3 Α 1 » 

οὐχ ἵνα Τεἐπὶ] τὴν λυχνίαν 
τεθῇ ; 

Ίσκε 8 

15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ; 

οὗτοί εἰσιν οἵτινες 
3 / ο) Α 3 Γον 

ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ 
ἀκούσαντες τὸν λόγον 
κατέχουσιν 

καὶ καρποφοροῦσιν 

ἐν ὑπομονῇ. 

ΟΝ ΤΗΕ Ὁρδε ΟΕ ΡΑΒΑΒΙΕΡ 

Ίσκε 8:16-18΄ [- 851 

α(ὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας 
καλύπτει αὐτὸν 

σκεύει 

ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας 
τίθησιν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 
βλέπωσιν τὸ φῶς. 

17Κ 11:98 

α Οὐδεὶς λύχνον ἅψας 
εἰς κρύπτην τίθησιν 
οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 
τὸ φῶς βλέπωσιν. (8108) 

ΨΗ πρ: ΜῈ 4:20 ὃν... .. [εν]... « [Ὁ] 21 Μ88 ὑπὸ 
θα 

Τῆς 8:16 ἐπὶ λυχνίας ἢ ΑΒΤΙΝΥΞ οἷα; ἐπὶ τὴν λυχνίαν ΔΤΧ οἵο; ἐπὶ λυχνίαν Θ --- Β ΟΠΙ ἵνα... 
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ΡΑΠΑΒΙ ΓΣ ΕΥ ΤΗΕ ΕΑ δδ0 

[Μαλττ 10:26] 

ἄρδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον 
᾿ ᾿ ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὐ γνωσθήσεται. (875) 

[ΟΥ̓ 47, Ρ. 74] 

[Ματτ 7:20] 

καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε 

μετρηθήσεται ὑμῖν. 

[Μάᾶττ 19:12] 

ὅστις γὰρ 

ἔχει, 

δοθήσεται αὐτῷ 

καὶ περισσευ- 

θήσεται" 

ὅστις δὲ οὐκ 

ἔχει, 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

(555) 

"Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων 

(540) 

[ΠΜαττ 25:20] 

τῷ γὰρ 
ἔχοντι παντὶ 

δοθήπεται 

καὶ περισσευ- 

θήσεται" 

τοῦ δὲ μὴ 

ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

(8107) 

Νῖαλπκ 4 

Ὁ" 9 ἣν μὴ ἵνα φανερωθῇ, 
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον 
ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 

28 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. [Οἵ ὃ 47, Ρ. 74] 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Βλέπετε τί ἀκούετε. 

ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε 
μετρηθήσεται ὑμῖν 
καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. 

25 ὃς γὰρ 
ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ" Ω 

καὶ ὃς οὐκ 

ἔχει, 
ἣΝ Δ ” 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

66. ΤΗΕ ΤΑΒΕΡ 

Ματτ 19:24-90 

ἀνθρώπῳ σπεἰραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 
ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ 

καὶ ὃ 

Ί,σκε 8 

Φ 

9 αρὺ [γὰρ ἔστινὶ κρυπτὸν 17 «οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκρυφον 
ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς 
φανερὸν ἔλθῃ. 

[ΟἹ δ 47, Ρ. 74) 

18 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε" 

Π,σκε 6: 250] 

ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε 

[ἀντιμετρηθήσεται) ὑμῖν. 

Ίκε 8 

ὃς ἂν γὰρ 
” 

εχΏ; 

δοθήσεται αὐ- 

τῷ, 

" «4 Ἅ Α 

καὶ ὃς ἂν μὴ 

εχΏ, 
" “Ἂ 

δοκεῖ 
ἔχειν 
᾽ , 

ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

(- ὃ 51) 

95 ἐν δὲ τῷ 

(340) 

Πισκε 19:26] 

λέγω ὑμῖν ὅτι 

παντὶ 

τῷ ἔχοντι 

δοθήσεται, 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ 

ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται. 

(8149) 

Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
καθεύδειν τοὺς 

ΜῊ πρ: ΜΚ 4:22 γάρ ἐστίν τι 1 6:38 μετρηθήσεται 
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ΤᾺ 12:2 

α Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν 
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
καὶ κρυπτὸν 
ὃ οὐ γνωσθήσεται. (δ111) 



δδ0 ΤΗΕ ΟΑΙΠΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΊΤΕΥ 

ον ο υὌῬθθήοίὭῬθθθθθἛἛ--------υ------------
--------------------- 

Μαπτ 13 

ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ 

ζιζάνια. 2ἵ προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, οὐχὶ 

καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη 

αὐτοῖς ᾿Εχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες 

συλλέξωμεν αὐτά; 3929 ὁ δέ φησιν Οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώ- 

σητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον 90 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα [ἕωςὶ τοῦ θερισμοῦ" 

καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 

δήσατε αὐτὰ [εἰς] δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον [συνάγετε εἰς τὴν 

ἀποθήκην μου. 

δ. ΤΗΕ ΒΕ: ΟΒΟΥΊΙΝΟΑ ΟἿ ΤΤΡΕΤΙΗ 

Μακ 4:20-29 

Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον η 
- 

επὶ τῆς γῆς 217 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ 

καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἷδεν αὐτός. 28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, 

εἶτεν στάχυν, εἶτεν πλήρη σῖτον! ἐν τῷ στἀχυι. 29 ὅταν δὲ παραδοι ὁ καρπός, 

εὐθὺς “ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.᾽" 

6δ8.( ΤΗΕ ΜΌΞΤΑΝΙ ΘΕΕΡ 

Ματτ 19:91, 82 ΜλΑηκ 4:90-92 Πισκε 19:18, 19] 

Ἕλλλην παραβολὴν παρέ| ἸΚαὶ ἔλεγεν Ἔλεγεν οὖν 

θηκεν αὐτοῖς λέγων 

Ὁμοία ἐστὶν Πῶς ὁμοιώσωμεν Τίνι ὁμοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, 

ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν. 

θῶμεν ; 
19 ὁμοία ἐστὶν 

κόκκῳ σινάπεως, 81 ὡς κόκκῳ σινάπεως, κόκκῳ σινάπεως, 

ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ὃς ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 

ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ" | ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, 

39. ὃ μικρότερον μέν ἐστιν | μικρότερον ὃν 

πάντων τῶν σπερμάτων, πάντων τῶν σπερμάτων 

τῶν ἐπὶ τῆς γῆς-- 

ὅταν δὲ αὐξηθῇ 82. καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει ] καὶ ηὔξησεν 

καὶ γίνεται 
“ -“ / ᾽ ΑἹ ο) / ο) φ 

μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστιν μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων 

καὶ γίνεται δένδρον, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, | καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, 

ὥστε ἐλθεῖν ὥστε δύνασθαι 

ος... ο .  υἹὕὔψθὌἜθθθθθθθθθηθυυυὙ-------------------- 
. 106] 85(4):15 

ΜῊ πις: Μὸύ 13:80 ἄχρι υ. μέχρι | συναγάγετε ΠΟ ΘΒ, Ἱ... 
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ΡΑΝΑΒΙΕΝ ΒΥ͂ ΤΗΒ 5ΕΑ δ01 

Ματι 18 

1 ; “τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ" 
καὶ “κατασκηνοῖν 
᾿ “ / α 2) 
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

Ματτ 13:38 

ἝΑλλην παραβολὴν [ἐλάλη- 

σεν αὐτοῖς]: 
Ὁμοία ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ζύμῃ, 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 

ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

Μδληκ 4 
ες ο ον ᾿ εἰ ᾿ [ο 

υπο την σκιαν αυτου 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
ο) ᾽) 

κατασκηνοῖν. 

δ9. ΤΗΕ ΗΡΑΥΕΝ 

Π,σκε 13] 

1 6 η “ ᾿ ΄“ 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατεσκήνωσεν 

ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. (8120) 

[σκὲ 19:20, 21] 

Καὶ πάλιν εἶπεν 

Τίνι ὁμοιώσω 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 

21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, 

ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 

(8120) ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

60. “Ε5ῦ085᾽ ΟΥΞΤΟΜ ΟΕ ΘΡΕΑΚΙΝα ΙΝ ΡΑΗΑΒΙΕΡ 

ΜαΑπττ 19:94, 88 

Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς 
ὄχλοις, 

Α α “ 

καὶ χωρὶς παραβολῆς 
᾽ , ᾽ / ΄ ο 

οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς 

85 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ Τ τοῦ προφήτου λέγοντος 
δι  Ανοίξω ἐν παραβολαῖς 

τὸ στόμα μου, 
ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ 

καταβολῆς." 

61. 

Ματτ 13:96--48 

Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους 
ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. Καὶ 
προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

ΜαΑηκ 4:33, 84 

Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς 
πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

/ 

λόγον, 
[} 

καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν" 
84 χωρὶς δὲ παραβολῆς 

᾽ 3 / ᾽ ο) 

οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, 
) "ς᾽ η - 9. 

κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μα- 

θηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 

ΤΗΕ ΕΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΡΑΒΛΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΒΕΡ 

'Ώαῃ 4:12, 21 Οπα]ά 3 Ὅδη 4:12. 21 ΟΠα]ά; ΕΖΘΟΙΚ 17:23 

ΝΗ πρ: Μί 19:55 ᾿Ησαίου 

ΝΤΙς 4:34 χωρὶς δὲ: καὶ χωρὶς Ὦ ϱΟΡ Ρο5] 
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δ6Ι ΤΗΕ ΑΙΗΙΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 
ω--ἔ-ὕἥιιἲ -ὔὔἷἷὐὅοὅξθθθθ

- 

Ματτ 13 

αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον 
ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζι- 
ζανίων τοῦ ἀγροῦ. 37 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὃ σπείρων 
τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου" 38 ὁ δὲ ἀγρός 
ἐστιν ὁ κὀσµμος τὸ δὲ καλὸν 
σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας τὰ δὲ ζιζάνιά 
εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 
89 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας 
αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ 
θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐσ- 
τιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί 
εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλ- 
λέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν 
τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" 
41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, 
καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ πάντα Ἱ τὰ 
τκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας 

τὴν ἀνομίαν, 

καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς [σε Τμ1κο 13:28 Ὀθίονν απᾶ 

εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός" να 

[ΟΙ 845, Ρ. 70] Πισκε 19:25] 

42 αξκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

48 Τότε ὅταν [ὄψησθεὶ 

2ι(ρὲ δίκαιοι ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ 
ΑῚ / ᾿ / 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
τ ς ὦ 

ἐκλάμψουσιν᾽᾽ ὡς ὁ ἥλιος 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

αὐτῶν. 
ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους 

ἔξω. (8121) 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. [Οἱ 847,] (Οἱ 847, Ρ. 74] [σε 847, ρ. 74] 

Ῥ. 74] 

α Οἱ 845, ρ. 71 
ΜΑΡΙ Τη τε ο λα μι ον πο ὡς σεν ν 6 0... 

αι Ζερηῃ 1:8 Ηοῦ 2Ώα4Ἠ 12:8 

ΜῊ τρ: Τ]ς 19:25 ὄψεσθε 
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ΡΑΠΑΒΡΙΗΣ ΒΥ ΤΗΕ 5ΡΒΑ δ04 

02. ΤΗΕ ΠΙΟΡΗΝ ΤΗΕΗΕΔΡΙΓΗΕ 

Ματτ 19:44 

Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυµ- 
μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν 
” ” " 3 Α 

ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ 
τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ 
πωλεῖ Τ ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει 
τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

69. ΤΗΕ ΡΕΑΗΙ, ΟΡ αΒΕΑΤ ΡΗΙΟΒ 

Ματτ 19:45, 40 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν Τ ἐμπόρῳ 
ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας" 
40 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον 
μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρα- 

κεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγό- 
ρασεν αὐτόν. 

64. ΤΗΕ Ῥιπβα ΝΕΤ 

Ματτ 19:47-50 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν 
καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγα- 
γούσῃ 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη 
ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγια- 
λὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν 
τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ 
σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕ- 
τως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ 
ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς ΟΙΟΥ Τὰκθ 13:98) Ὀθϑῖον πὰ 
εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός" μμ 

ΜῊ πρ: Μί 19:44 πάντα 45 ἀνθοώπῳ 
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504 ΤΗΕ ἄΑΙΗΙΠΒΑΝ ΜΙΝΙΟΤΙΟΥ 

ΜαΑττ 19 Πισκε 19:25] 

50 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς ᾿Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

[Οἱ 845, Ρ. 71] ὅταν [ὄψησθεὶ 

[σι Ματί 18:48 (861)]} ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿]ακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους 

ἔξω. (δΙ21) 

66. ΤΗΕ ΠΝΌΠΉΞΤΑΝΌΙΝΕ ΑΝῸ ΒΡΕ ΟΕ ΡΑΒΑΡΙΕΡ 

ΜαΑπτ 19:51--5ὸ [5609 

Συνήκατε ταῦτα πάντα; 
λέγουσιν αὐτῷ Ναί. 52 ὁ 
δὲ [Γεἶπεν! αὐτοῖς Διὰ τοῦτο 
πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκο- 
δεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ 
τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ 
καὶ παλαιά. 

58 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέ- 
λεσεν ὁ ᾿ΙΪησοῦς τὰς παρα- 
βολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖ- 
θεν. (-Ἐ δ 69) 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. ΡΕΕΡΘ ΟΕ ΡΟΜΕΕ ΑΒΟῦΤ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ ΘΑΙΠΠΕῈ, ΑΝΡ ΒΕΤΌΕΝ 
ΤΟ ΝΑΖΑΕΕΤΗ, 4966-69 

66. ΤΗΕ ϱΤΗΙΠΝα ΟΡ ΤΗΕ ΤΕΜΡΕΡΤ 

δ24-:] Ματτ 8:18-27 Μλαηκ 4:05-41 δ51-Ε} Ίσκε 8:22-25 

Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς [ὄχλον] 
περὶ αὐτὸν 

Ἐγένετο δὲ 

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον 

ΜῊ τις: Μύ 19:52 λέγει 8:18 [πολλοὺς] ὄχλους 
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ΡΕΕΡΣ5 ΟΡ ΡΟΥΓΕΙΠ Ααβοῦτ ΤΗΕ ΒΑ ΟΡ σΑΙΗΠΓΡΗΕ 606 

ΜΑΤῚ 8 

ἐκέλευσεν 

ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 

19 Καὶ 

προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 
εἶπεν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 
20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
21 Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν 

εἶπεν αὐτῷ 
Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 
ἀπελθεῖν 
καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 
92. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτῷ 
᾿Ακολούθει μοι, 
καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς 
θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 

238 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς 
πλοῖον 
ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαί(ηταὶ 
αὐτοῦ. 

ΜλΑβκ 4 

Καὶ λέγει αὐτοῖς 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ὀψίας γενομένης 
Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 

86 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον 
παραλαμβάνουσιν αὐτὸν 

ὡς ἦν ἐν τῷ 
πλοίῳ, 

καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

Ίκε 8 
4, « |) ᾽ ” 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν 
τῆς λίμνης, 

Πισκε 9: 57-00] 

Καὶ 

πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 

, : : 
εἶπέν τις πρὸς αὐτόν 

᾽Ακολουθήσω σοι 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

58 καὶ εἶπεν αὐτῷ [ὁ] ᾿Ιησοῦς 

Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

89 Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον 

᾿Ακολούθει μοι. 
- ᾿ ιά 

ὁ δὲ εἶπεν 

[Ἠπίτρεψ ὀνὶ ῶ ὑπίτρεψόνὶ μοι πρῶτον 

ἀπελθόντι 

θάψαι τὸν πατέρα µου. 

060. εἶπεν δὲ αὐτῷ 

”"Αφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, 

σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν 

(8100) βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

καὶ ἀνήχθησαν. 

28 πλεόντων δὲ αὐτῶν 
ἀφύπνωσεν. 
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106 ΤΗΕ ΑΙΗΙΠΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 
ος.  υ-{-ὓὔἶἧὕοήήθῆῆῬῬἛὐθτο------------

υ-υ-υ- 

Μπαττ 8 

94 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας 

ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, 

ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι 

ὑπὸ τῶν κυμάτων" 

αὐτὸς δὲ 

ἐκάθευδεν. 
25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν 

αὐτὸν λέγοντες 
Κύριε, σῶσον, 
ἀπολλύμεθα. 
26 καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί 

ἐστε, ὀλιγόπιστοι ; 
τότε ἔγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις 

καὶ τῇ θαλάσσῃ, 

μα 3 καὶ ἔγένετο γαλήνη μεγάλη. 

27 Οἱ δὲ ἄνθρωποι 
ἐθαύμασαν 

λέγοντες 
Ποταπός ἐστιν οὗτος 
ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι 

καὶ ἡ θάλασσα 
αὐτῷ ὑπακούουσιν ; 

Μληκ 4 

87 καὶ γίνεταιλαϊλαψ μεγάλη 
ἀνέμου, 
καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν 
εἰς τὸ πλοῖον, 
ὥστεἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 

88. καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ 
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 
καθεύδων᾽" 
καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ 

λέγουσιν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι 
ὅτι ἀπολλύμεθα ; 

89 καὶ διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ 
Σιώπα, πεφίμωσο. 

καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, 
καὶ ἔγένετο γαλήνη μεγάλη. 
40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί 
ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; 
41 καὶ 
ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, 

καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους 
Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν 
ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος 

καὶ ἡ θάλασσα 
ὑπακούει αὐτῷ; 

Ίΐσκε 8 

καὶ κατέβη λαῖλαψ 
Γἀνέμου εἰς τὴν λίμνην), 

καὶ συνεπληροῦντο 

καὶ ἐκινδύνευον. 

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν 
αὐτὸν λέγοντες 
Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, 
ἀπολλύμεθα: 

ὁ δὲ διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, 

καὶ ἐπαύσαντο, 
καὶ ἔγένετο γαλήνη. 
25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν ; 

φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, 
λέγοντες πρὸς ἀλλήλους 
Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν 
ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει 
καὶ τῷ ὕδατι, 
καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 

67. ΤΗΕ αΡΕΒΑΘΕΝΕ ΡΕΜΟΝΙΑΟ 

Ματτ 8:25-54 [-Ὁ 828 

Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ 

εἰς τὸ πέραν 

Μακ δ6:1-20 

Καὶ ἦλθον 
εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης 

Ίισκε 8:26-30 

Καὶ κατέπλευσαν 

ΜῊ πρ: Τκ 8:28 εἰς τὴν λίμνην ἀνέμου 

ἈΠ 4:41 ὑπακούει αὐτῷ Ιλ ΒΙ.; αὐτῷ ὑπακούει δ Δ ΠΙΙΠ; ὑπακούουσιν αὐτῷ ΑὙΥ̓Θ αἱ ρ]οτ 
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ΕΒ) 5. ΟΡ ΡΟΥΕΙΝ ΑΒΟΟΤ ΤΗΕ ΒΕΑ ΟΡ αΑΙΗΙΡΗ 807 

Ματτ 8 

εἰς τὴν χώραν τῶν Τ αδαρηνῶν 

ὑπήντησαν αὐτῷ 
δύο δαιμονιζόμενοι 
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, 
χαλεποὶ λίαν 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 
Ὁ ᾿ ἴω «- ιν ’ 

παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 

29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 
λέγοντες 
Τί ἡμῖν καὶ σοί, 
υἱὲ τοῦ θεοῦ ; 

Μπλακ 6 Ίΐκε 8 

εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. | εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, 

2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ 
ἐκ τοῦ πλοίου 
[εὐθὺς] ὑπήντησεν αὐτῷ 

ἐκ τῶν μνημείων 

ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκα- 

θάρτῳ, 

8 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν 
ἐν τοῖς μνήμασιν, 

Δ ᾽ Ὶ -« { ΄ [4 ᾽ Ἁ 

καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς 

ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 
4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις 

πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι 

καὶ διεσπάσθαι ὑπ) αὐτοῦ τὰς 
ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντε- 

τρίφθαι, 
η ΄ δ ” 

καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν 
αὐτὸν δαµάσαι’ 
δ καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ 
ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ 
κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 

ϐ καὶ ἰδὼν τὸν ᾿]ησοῦν 
ἀπὸ μακρόθεν 

ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐὖ- 
τόν, 
7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ 
λέγει 
Τί ἐμοὶ καὶ σοί, 
᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ 

ω ει - 
τοῦ ὑψίστου ; 

“{ ᾿ Α 3 , Ὁ“ 

ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Ταλι- 

λαίας. 
27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ο 

ἀνήρ τις] 
ἐκ τῆς πόλεως 

ἔχων δαιμόνια" 

καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο 
ἱμάτιον, 
καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν 
᾽ 3...ἃ “ ῃ 
ἀλλ΄ ἐν τοῖς μνήμασιν. 

[Οἱ ν 290 ρο]ον] 

28 ἰδὼν δὲ τὸν ᾿]ησοῦν 

ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ 

καὶ φωνῇ μεγάλῃ 
εἶπεν 
[ , ᾽ 4 " ’ 

Τί ἐμοὶ καὶ σοί, 

᾿]ησοῦ υἱὲ [τοῦ θεοῦ] 
τοῦ ὑψίστου; 

ΜῊ πιρ: ΤΙ Κ 5:27 ὑπήντησέν [τις] ἀνὴρ 

Μί 8:28 Γαδαρηνῶν νΥἱ ἢ Ν(Γαζ.)ΒΟἘΔ(Γαραδ.) Θ 5.νΓ 5'π Ρο65Ἡ οίο; Γερασηνῶν ἰῦ νρ δα οἵς; Γεργεσηνῶν 
Μ]ς ΝΕΤ ΥΧ οοΡρ ἃ] ρ]ογ 

ἴθ 33, ΒΥΤ 8ἱΠ τρ οἴο; 
ΟἿ ϐ αὐτόν υί 

5:1 ΤΓερασηνῶν ΨΜΙίπ ΝΤΕ Ἱ νε; 
Γεργυστηνῶν ΑΝ 

ΑΒΟΙ/Δ οἵο; αὐτῷ ΝΟΥΝΘ αἱ ρ]ου 
ΑΠΥΥΔ 5υτ βίη ος Ρο5Η αἱ Ρ]θς; Γεργεσηνῶν ΤΙ, ΧΘ 33. σορ οἷς 
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Γαδαρηνῶν Α.Σ Ρο5Η αἱ ΡΙ6ύΥ; Τεργεσηνῶν 
2 εὐθὺς: ΒῪΝ 5 ᾿ῦ ΥΓ βίῃ. ΡοδΗ ΟΠ] --- ἐκ τῶν μνημείων : 5ΥΤ 5ΙΠ 

Πκ 8:26 Γερασηνῶν ννἱῦῃ Β Ὁ ένας 580; Γαδαρηνῶν 
35 τοῦ θεοῦ: ὨΞ 1.2 16 οῦς οὔ 
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Ματτ 8 

ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 
βασανίσαι ἡμᾶς; 

80 Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀγέλη χοίρων πολλῶν 
βοσκομένη. 

81 οἱ δὲ δαίμονες 
παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες 
Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 
ἀπόστειλον ἡμᾶς 
εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 

92 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. 

οἱ δὲ ἐξελθόντες 

ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους" 

καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν 
πᾶσα ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

θάλασσαν, 

Μληκ 6 

ὁρκίζω σε τὸν θεόν, 
μή µε βασανίσῃ». 
8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ 

Ἔξελθε 
τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον 
ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 

[0Ο ν 4 αρονο] 

ϱ καὶ ἐπηρώτα αὐτόν 

Τί ὄνομά σοι; 
καὶ λέγει αὐτῷ 

νι ᾽" / [ 1 
Λεγιὼν ὄνομά 'μοι', 
η . ῃ 3 
ὅτι πολλοί ἐσμεν 

10. καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ 
ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ 
ἔξω τῆς χώρας. 
11 Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει 
ἀγέλη χοίρων µεγάλη 

βοσκομένη" 

12 καὶ 
παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες 

Πέμψον ἡμᾶς 
εἰς τοὺς χοίρους, 
. 3 ᾽ ἢ 3 [ 

ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 
18 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
καὶ ἐξελθόντα 
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, 

καὶ ὥρμησεν 
« 5 . 

ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

θάλασσαν, 

10κε 8 
’ [ή 

δέομαί σου, 
μή µε βασανίσῃς' 
29 Ιπαρήγγελλεν! γὰρ 

τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 
πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσ- 
μεύετο 
ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασ- 

σόμενος, 
καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ 
ἠλαύνετο [ἀπὸ] τοῦ δαιμονίου 
εἰς τὰς ἐρήμους. 
80 ἐπηρώτησεν δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς 
Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν; 
ὁ δὲ εἶπεν 
Λεγιών, 
ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλα 
εἰς αὐτόν. 
81 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 
εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 
82 Ἦν δὲ ἐκεῖ 
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν 
[βοσκομένη! ἐν τῷ ὄρει" 
καὶ 
παρεκάλεσαν αὐτὸν 

᾽ Ν 

αυτον 

ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς 
εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν" 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
88. ἐξελθόντα δὲ 
τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώποι 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, 
καὶ ὥρμησεν 

ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

λίμνην 

.........ιιίήἧή Γή -ὔῴ--------------------- 

ΜΗ πρ: ΜῈ 5:9 μοί ἐστιν Τ]ς 8:39 παρήγγειλεν | ὑπὸ 
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ΕΒ ΟΡ ΡΟΗΜΙ ΑΡΟύΤ ΤΗΕ δΕᾺΑ Οἱ) σΑΙΗΠΙ ΗΡΙ 

Ματτ 8 

᾿ ᾽ ’ ᾽ ἴα “ 

καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 

88 Οἱ δὲ βόσκοντες 
ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 

» Ἁ ᾽ ᾿ 

εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζο- 
μένων. 

84 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν 

. - ᾿ [ “Ἵ 1 ἴω 

εἰς ὑπάντησιν 'τῷ' ᾿Ιησοῦ, 

Α ᾿ , 

καὶ ἰδόντες 

αὐτὸν παρεκάλεσαν 

ὅπως μεταβῇ 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. (-[- 828) 

ΜΑαΑκπκ 6 

ὡς δισχίλιοι, 
δι 2 , ᾽ ο] / 

καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 
14 Καὶ οἱ βόσκοντες αὑτοὺς 
ἔφυγον καὶ 

ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 

καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς" 

καὶ ἦλθον 
ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, 
15 καὶ θεωροῦσιν 

τὸν δαιμονιζόµενον καθήμενον 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 
τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, 

καὶ ἐφοβήθησαν. 

16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες 
πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ 
καὶ περὶ τῶν χοίρων. 
17 καὶ ἤρξαντο 
παρακαλεῖν αὐτὸν 

ἀπελθεῖν 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

18 Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ 
εἰς τὸ πλοῖον 

, ᾽ 

παρεκάλει αὐτὸν 

ὁ δαιμονισθεὶς 

ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. 
19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, 
ἀλλὰ λέγει αὐτῷ 

ΠῪ ΚΒ 8 

καὶ ἀπεπνίγη. 
94 ᾿]δόντες δὲ οἱ βόσκοντες 
τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ 
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 

καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 

85 ἐξῆλθον δὲ 
ἰδεῖν τὸ γεγονὸς 

καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, 
καὶ εὗραν 
καθήμενον τὸν ἄνθρωπον 

ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα 

παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] Ἰησοῦ, 
Ὶ η , 

καὶ ἐφοβήθησαν. 
86 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες 

“Ὁ ᾽ , « ’ 

πῶς ἐσώθη ὁ δαιµονισθείς. 

37 καὶ 
ἠρώτησεν αὐτὸν 

ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώ- 
ρου τῶν Γερασηνῶν 
: Ἄ 
ἀπελθεῖν 
ἀπ᾽ αὐτῶν, 
ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο" 
αὐτὸς δὲ ἐμβὰς 

᾿ ”. . ’ 

εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
88 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ 
ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 
δαιμόνια 
εἶναι σὺν αὐτῷ' 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν 
λέγων 

ΜῊ πρ: Μί 8:34 τοῦ 

1 8:97 ἠρώτησεν ψἰθ ΝΔΑΒΟΒ οἵο; ἠρώτησαν ΏΙ,ΥΝ νουβ Θί6; ἐπαρεκάλεσαν Θ --- πλοῖον ἢ ΝΒΟΤΗΧθ 
οἵο; τὸ πλοῖον ΑΥΥΔ αἱ ρ]ος 
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Μαηκ ὅ 

Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου 

πρὸς τοὺς σούς, 
καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς 
ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν 
καὶ ἠλέησέν σε. 
90 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο 
κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

ΤΗΕ «ΑΙΗΠΙΠΗΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Ίσκε 8 

89 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν 

σου, 
Α Γω 

καὶ διηγοῦ 
ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. 

καὶ ἀπῆλθεν 
Συ ᾿ / ῃ 

καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων 

ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς. 

68. ΤΗΕ ΒΑΙΘΙΝΟ ΟΕ ΤΑΙΒΌΒ᾽ ΡΑΌάΗΤΕΗΕΗ ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ ΑΟΤΡ 

830-.}] Ματτ 9:18-94 [-[-ὃ70 

[Οἱ Με 9:1 (ξ27)} 

Παῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος 

αὐτοῖς 

ἰδοὺ 
ἄρχων [εἷς] προσελθὼν! 

προσεκύνει 

αὐτῷ 

λέγων ὅτι 
Ἢ θυγάτηρ μου 

ΟΕ ΗΒΑΙΙΝα 

Μαηκ δ6:2-49ὸ 

Καὶ διαπεράσαντος 
τοῦ Ἰησοῦ 
3 “Ὁ [ή { ᾽ Α “ 

ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν 
Ὃ» »" 4 3 ο) 

συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ 

αὐτόν, 

Α ΙῚ Α / 

καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 

93 Καὶ 

εἷς τῶν 

ὀνόματι 

ἔρχεται 
ἀρχισυναγώγων, 

᾿Ιάειρος, 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 

{0}. 8:40-60 

Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν 
τὸν ᾿]ησοῦν 

Δ ε 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, 

ἦσαν γὰρ πάντες προσδο- 
κῶντες αὐτόν. 

41 Ἰκαὶ ἰδοὺ ἦλθεν 

ἀνὴρ 
ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ ἰοὗτος" 
ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρ- 

χεν, 
καὶ πεσὼν 
παρὰ τοὺς πόδας ᾿]ησοῦ 

[ 

ο ο ο ΥὝΎἍὙἊἍὙὙ'ἊἹἛύ σα... αι... ο 

ΜΗ πιρ: Μύ 9:18 εἰσελῆ ων 

ϱ3 καὶ ἱπαρακαλει αὐτὸν] παρεκάλει αὐτὸν 

πολλὰ 
εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

λέγων ὅτι 

Τὸ θυγάτριὀν µου 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν 

αὐτῷ 

[ΟἹ ν 45 Ῥο]ον] ὡς ἐτῶν δώδεκα 

ΜΕ 5:20 παρεκάλει ΤΠ 85:41 αὐτὸς 

ΜΕ 5:23 καὶ παρακαλεῖ ννἱ ἢ ΝΑΟῚ, 98. οὔο; καὶ παρεκάλει ΒΌΥΨ ΔΘ αἱ ΡΙΟΓ; παρακαλῶν 010 
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ΡΒΕΗΕΡΟ ΟΡ ΡΟΓΥΕΙ ΑΒΟΥΊΤ ΤΗ ΒΑ ΟΡ αΑΠΗΙΙ ΕΕ 508 

Ματτ 9 

ἄρτι ἐτελεύτησεν" 

ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες 
τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, 
καὶ ζήσεται. 
19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 

[ἠκολούθειϊ αὐτῷ 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ 
αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη 

προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ἥψατο τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ 
Ε ᾿ / “ δε ’ 

Ἐὰν µόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ σωθήσομαι." 

22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 

στραφεὶς 

Ἀῖληκ 6 

ἐσχάτως ἔχει, 
ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς 
τὰς χεῖρας αὐτῇ 
“ ο }] ᾿ 

ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 

24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ. 
Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
» / 

ὄχλος πολύς, 
καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 
25 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
αἵματος δώδεκα ἔτη 
20 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ 
πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανή- 
σασα τὰ παρ᾽ Ιαὐτῆς! πάντα 
καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ 

νο] ᾿ ΔΝ αν µ “ 

μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 

27 ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ 

Ἰησοῦ, 
ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν 
ἥψατο 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 

28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι 
᾿Εὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων 
αὐτοῦ σωθήσομαι. 
29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ 

τοῦ αἵματος αὐτῆς, 
καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι 
ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 

80 καὶ εὐθὺς ὁ ᾿]ησοῦς 
ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ 
τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελ- 
θοῦσαν 
ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ 
ἔλεγεν 
Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων ; 

81 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ 

{ῦῪϑ082εξκξ 8 

, ΄ 3 ᾽ ’ 

καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. 

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν 

οἱ ὄχλοι 
συνέπνιγον αὐτόν. 
48 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 

-“ ᾽ ” ᾽ ᾽ ᾿ 
ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς 

θεραπευθῆναι, 

44 προσελθοῦσα ὄπισθεν 

ἥψατο τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, 

καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις 
τοῦ αἵματος αὐτῆς. 

[Ὁ ν 46 Ῥρο]ονγ] 

45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς 
Τίς ὁ ἁψάμενός μου; 
ἀρνουμένων δὲ πάντων 
ως «- [. 

εἶπεν ὁ Πέτρος 

ΜῊ πρ: ΜΙί 9:19 ἠκολούθησεν ΝΤ 5:26 ἑαυτῆς 

1] 5:49 ἥτις ΒΡΓ ατπι 5. δἱη δα; ἆοσο Ρ]εΓ ας ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον 40. Πέτρος νυἱ ἢ 

ΒΙΗ 5.Γ δἱη σὰν 588; ΝΑΟΙ ΗΘ οἷς αάά καὶ οἱ σὺν αὐτῷ: ΕΧΔ ἃ] Ρο; Δα καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
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ΤΗΕ άΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΘΤΙΗΥ 
.. . . . ἱ ἱἱ-ἓἕἅἃὔσθήσ ή υὔ4ἧὔὐουήήφΠ(ἤθ“ θθ------------------- 

εἶπεν 
Θάρσει, θύγατερ' 
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 

καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ 
3 αν 

ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Μαηκ 6 

Βλέπεις τὸν ὄχλον 

συνθλίβοντά σε, 
καὶ λέγες Τίς μου ἥψατο; 
82 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν 
τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 

[Οἵ ν 80 αΡογε] 

88 ἡ δὲ γυνὴ 

φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, 
εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, 
ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
3 ψ 

ἀλήθειαν. 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 

Θυγάτηρ, νι 
ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε 
ὕπαγε εἰς εἰρήνην, 
καὶ ἴσθι ὑγιὴς 
ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχονται 
ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου 
λέγοντες ὅτι 
Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν" 
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκα- 
λον; 
86 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς παρακούσας 
τὸν λόγον λαλούμενον 
λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ 
Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 

87 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα 
μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι 
εἰ μὴ τὸν Πέτρον 
καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην 

Ίσκε 8 

᾿Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχον 
σίν σε 
καὶ ἀποθλίβουσιν. 

40 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

Ἥψατό μού τις, 
ἔγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ 
ὅτι οὐκ ἔλαθεν 
τρέμουσα 

ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτᾷ 
δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοί 
ἀπήγγειλεν 
ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ 
καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 
48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 

Θυγάτηρ, 
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε᾽ 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

49 "Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχεταί τις 
παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου 
λέγων ὅτι 
Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, 
μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκα: 
λον. 

50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας 

ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, 
καὶ σωθήσεται. 
51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 

᾽ 3 “Ἂ 3 -“ Ἁ 

οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ 
σὺν αὐτῷ 

᾽ Α Ε 

εἰ μὴ Πέτρον 
Ἰωάνην καὶ ᾿Ιάκωβον 

Τῆς 8:45 ἀποθλίβουσιν ο ΤΣ ΕΡΙ.Θ 4 ππῖηπ 58ῇ 6οορ οίς; 
λέγεις" τίς ὁ ἂψάμενός µου 
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Ματτ 9 

28 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿]ησοῦς εἰς 
τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος 

ἘΠ Ἁ 3 ᾽ , , } 

καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν 
ὄχλον θορυβούμενον 
24 ἔλεγεν 
᾽ “Ὁ 

Αναχωρεῖτε, 
Ν ᾽ ’ / 

οὐ γὰρ ἀπεθανεν τὸ κοράσιον 
ἀλλὰ καθεύδει" 
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, 

εἰσελθὼν 

ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 

ΝΜαηκ δ 

τὸν ἀδελφὸν ᾿]ακώβου. 
[Οὐ ν 40 Ῥο]ον] 

88. καὶ ἔρχονται εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, 

Α ο) / Δ / 

καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίον- 

τας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 
989 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς 
Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; 
τὸ παιδίον οὐκ ἀπεθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. 
40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας 
παραλαμβάνει 

τὸν πατέρα τοῦ παιδίου 
καὶ τὴν μητέρα 
καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ εἰσπορεύεται 
ὅπου ἦν τὸ παιδίον 41 καὶ 
κρατἠσαςτῆςχειρὸςτοῦπαιδίου 
λέγει αὐτό ἘΤαλειθά κούμ, 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον 
Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 

42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κορά- 
σιον 
καὶ περιεπάτει, 
αἱ Ν ᾽ “ ’ 

ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. 
[οἱ ν 45 ρο]ονγ] 

ο.) ᾿ Ἁ 

καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς 
ἐκστάσει μεγάλῃ. 
48 καὶ διεστείλατο 
πολλὰ 
ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, 

" ᾽ ο) ᾿ “ 

καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φα- 
γεῖν. 

αὐτοῖς 

{ΎῪ09}ἐὲκε 8 

καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς 
καὶ τὴν μητέρα. 

52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπ- 
τοντο αὐτήν. 

ὁ δὲ εἶπεν 
Μὴ κλαίετε, 
οὐ γὰρ ἀπέθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. 
55 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, 
εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 
δ4 αὐτὸς δὲ 

[Οἱ ν 510 αρονε] 

κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς 
ἐφώνησεν λέγων 

Ἢ παῖς, ἔγειρε. 

55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 
αὐτῆς, 
καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, 

[σον 42 αβονε] 

καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι 
φαγεῖν. 
δ0 καὶ ἐξέστησαν 
οἱ γονεῖς αὐτῆς" 
«- 

ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
[Οὐ ν 55 αβονε] 

Τ]ς 8:52 οὐ γὰρ ἢ ΝΒΟΒΟΙ,ΧΊΟ ος; οὐκ ΑΝ αἱ ρ]ου 54 αὐτὸς δὲ (απ ΝΒΕΏΙ,Χ οἷς; ὙΥ πιῖηπ αάὰ 
ἐκβαλὼν ἕξω πάντας (Ἠ πάντας ἔξω) καὶ: Θ ἐκβ. π. ἕξω --- ἔγειρε Μη ΔΒΟΡΘ 1. 38. οἵα; ἐγείρου ΑΗ Ἠ ἃ] ρ]οι 
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808 ΤΗΕ ΘΑΙΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΒΤΕΥ 
ο...  ὐὐὔθθθῬθρῬθυ-------

----------- 

ΜαΑττ 9 Μαηκ ὃ 

96 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη [αὕτη 
εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

97 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν ιοί Ματὶς 10:46-52 απᾶ Ρατα]- 

αν δ 1615 (8141) 
τῷ ᾿Ιησοῦ 

ἠκολούθησαν 1 δύο τυφλοὶ [Οἱ αἴδο Ματίς 8:22-26 (885)] 

κράζοντες καὶ λέγοντες 

Ἐλέησον ἡμᾶς, [υἱὲϊ Δαυείδ. 

98 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

Πιστεύετε ὅτι ἰδύναμαι τοῦτο 

ποιῆσαι; 

λέγουσιν αὐτῷ Ναί, κύριε. 

99 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλ- 

μῶν αὐτῶν λέγων 

Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενη- 

θήτω ὑμῖν. 

90 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν 

οἱ ὀφθαλμοί. 

Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ 

Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς 

γινωσκέτω" 

31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμι- 

σαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων (Οὐ Μαιῖς 3:19 -22 απά Ραγα]- 

1 

ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἸΘΙΞΊΓΕ50)] [{ὉὙὲπῈ 11:14, 15] 
Καὶ ἦν ἐκβάλλων 

κωφὸν δαιμονιζόμενον᾽ δαιμόνιον κωφόν" 

88 καὶ ἐγένετο δὲ 

ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος 

ἐλάλησεν ὁ κωφός. ἐλάλησεν ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι" 

λέγοντες 

Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ 

Ἰσραήλ. 

[84 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον 15 τινὲς δὲ αὐτῶν εἶπαν 

Ἔν Ἔν Βεεζεβοὺλ 

τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. ] ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" (8106) 

(4570) [οι Μαυϊ19:22--94 (850)] 

ο ή θἜθῆθθθ------
------ 

ΤΗ πι: Μύ 9:26 αὐτῆς 97 αὐτῷ | υἱὸς 98 τοῦτο δύναμαι 
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ΡΕΕΡ5 ΟΡ ΡΟΓΥΕΠ ΑΡΟύΤ ΤΗΙΗ ΘΗΒΑ ΟΡ σΑΙΠΙΡΗΕ 509 

69. 

805-01] Ματτ 19:54-05 [-Ὁ δττ 

καὶ ἐλθὼν 
᾽ ᾿Ὶ , ᾽ [4 

εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς 

ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, 

ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 

καὶ λέγειν 
Πόθεν τούτῳ 
«- ᾿ “ 

ἡ σοφία αὕτη 

καὶ αἱ δυνάμεις ; 

Μληκ 6:]-θα 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 
καὶ ἔρχεται 
εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ. 

2 Καὶ γενομένου σαββάτου 
ἤρξατο διδάσκειν 

ἐν τῇ συναγωγῇ" 

καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες 

ἐξεπλήσσοντο 

λέγοντες 
Πόθεν τούτῳ ταῦτα, 

Α ,., ε , «- ο) 

καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα 

τούτῳ, 
᾿ « / [ο ἢ 

καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι ; 

ΤΗΕ ΕΕΙΕΟΤΙΟΝ ΑἹ ΝΑΖΑΒΕΤΗ (ΜΑττ-Μληκ) 

[Ὺὺ]κᾷ 4: 10-24] 

Καὶ ἦλθεν 

εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν [τεθραμμένος], 

καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ 
“Ὁ «-ς [ -“ ή , 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

εἰς τὴν συναγωγήν, 

καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 

17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ 

προφήτου ᾿Ησαίου, καὶ ἀνοίξας τὸ 
Ἷ 3 3 ᾿ 4 φ, βιβλίον εὗρεν [τὸν] τόπον οὗ ἦν 

γεγραμμένον 
ο ΄- ᾽ 

18 “Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 

οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελί- 

σασθαι πτωχοῖς, 
πε τ ῶχκε ο πως λά 
ἀπέσταλκέν μεκηρύξαι αἰχμαλώτοις 

ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν ἀφέ- 

σει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκ- 
/ .» 

τόν. 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς 

τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν. καὶ πάντων 

οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν 

21 ἤρξατο δὲ 

Σήμερον 
, ; παν αὐ ἐν ἐς 

πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς 

3 ” ᾽ ΄ 

ἀτενίζοντες αὐτῷ. 

λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

ὠσὶν ὑμῶν. 

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ 

καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις 

τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις 

ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 

καὶ ἔλεγον 
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909 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΘΤ ΕΥ 

τ . .  ἰσῴὔήἶ υἅὔυἅὔὃἅἥὖἅἥὐθῬθῬθθθ-υ-υ-υ-ὔ-------------
------------------- 

Μαπτ 19 

55 οὐχ οὗτός ἐστιν 
ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ; 
οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται 

Μαριὰμ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωσὴφ 
καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιοὐδας ; 
56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ 
πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν ; 
πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα ; 
57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐ- 

τῷ. 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 
εἰ μὴ ἐν τῇ Τ πατρίδι 

, μ “ ᾽ ᾽ Φ 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
58 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ 

δυνάµεις πολλὰς 

διὰ τὴν ἀπιστίαν αὑτῶν. 

(-Εὑ τῇ. 

Μαπκθ 

οὐχ οὗτός ἐστιν 

τέκτων, 
ελ “ [ή 

υἱὸς τῆς Μαρίας ο- ο- ο) 

καὶ ἀδελφὸς 
᾽ / Αι 3 ἴω 

]ακώβου καὶ ᾿Ιωσῆτος 

καὶ ᾿]ούδα καὶ Σίμωνος ; 
Δ 3 ᾿ « 3 ιὴ ᾽ “Ἁ 

καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

ὧδε πρὸς ἡμᾶς; 
[Οὲ ν 2 αΡονε] 

καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι 
Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 
εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ 
καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
5. Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι 
οὐδεμίαν δύναμιν, 
εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπι- 
θεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν" 
ϐ καὶ [ἐθαύμασεν 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

[Ὺὺ]κ 4] 

Οὐχὶ 

υἱός ἐστιν ᾿Ἰωσὴφ οὗτος; 

28. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Πάντως 
᾽ ο] ᾿ ᾿ ευ ΄ ἐρεῖτε μοι τὴν παραβολὴν ταύτην 

Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν: ὅσα 

ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Κα- 

φαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν 

τῇ πατρίδι σου. 

24 εἶπεν δὲ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι 

οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν 

ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. (ὃ 21) 

ο . ο. ου υὔσὔἔσῴὺυ-οὌθὭου-Ὑὕ-----------------------
------ο ος 

ΜῊ πι: Μί 19:57 ἰδίᾳ ΝΤ 

ΜΠ 13:55 Ἰωσὴφ νὰ Β6Θ 38. ντ βίη ος οἵς; ᾿]ωσῆς ΤΝ Δ ρο5Η οἶο; 
: ο ΜῈ 6:8 ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς : 

Ἰωσῇ ΔΟῪΝ Ρ65} ἃ] ρ]ου; ᾿Ιωσὴφ ἃ ἰῦ νε οἷο 
νυ Β.Θ 38 οἵα; ἰδίᾳ πατ. ἀξ οἷο; 
τέκτονος υἱὸς καὶ Παῖπ ἰῦ οὓς --- ᾿Ιωσῆτος 0} Β 1 Δ0Θ οἶο, 

Ις 0:60 ἐθαύμαζεν 

πατ. αὐτοῦ 1 ΧΔ οἷο; ἰδ. πατ. αὐτ. 
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ΡΙΡΟΟΟΠΣΡΕ το ΤΗΕ ΤΙΕΙΥΕ ΟΝ ΡΡΕΑΟΗΙΝα ΤΗΕ σΟδΡΕΙ, 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ Χ. ΤΗΕ ΡΙΞΟΟὉΌΒΡΕ ΤῸ ΤΗΕ ΤΨΕΙΝΕ ΟΝ ΡΕΕΑΟΗΙΝα ΤΗΕ 

6ΟΞΡΕΙ,, δὲ 710-10 

το. ΤΗΕ ΡΕΝΡΙΝα ΕΟΠΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙΕΝ 

868-} Ματτ 9:35--10:4 

“Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿]ησοῦς 
τὰς πόλεις πάσας 
καὶ τὰς κώμας, 
διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

96 δ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι 
ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 
ἐ ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιμένα.) 

8517 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ 
ὋὉ μὲν θερισμὸς πολύς, 
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 

Μι 4:28 

α Καὶ περιῆγεν 
ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, 
διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 
καὶ πᾶσαν μαλακίαν 
ἐν τῷ λαῷ. (458) 

Μέ 14:14 

ὃ Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 
πολὺν ὄχλον, 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς 
καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους 
αὐτῶν. (δ 78) 

ι ΝΠ 27:17; ἘΣΖΟΙς 34:58 

Μλαακ 6:60, 7 

αΚαὶ περιῆγεν 

η ’ , 

τὰς κώμας κύκλῳ 
διδάσκων. 

ΠήΙλδακ 6:84] 

ὑΚαὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, 

καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅτι 

ἦσαν 

το ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα 

ποιμένα, 

καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 

πολλά. (5τ8) 

Μις 1:99 

« καὶ ἦλθεν 

κηρύσσων 

εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν 
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν 

(9250) καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

Ίσκε 9:1 

Πισκε 10:2] 

ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς 

ὍὉ μὲν θερισμὸς πολύς, 

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 

1]ς 4:44 
α Καὶ ἦν 

κηρύσσων 
εἰς τὰς συναγωγὰς 
τῆς Ἰουδαίας. 

Μί 9:85 μαλακίαν νυν ἢ ΒΟΙΟΥΥ 5υτ 5ἵπ 6οΡρ οίςο; ΝΙ,Χ0 οἷο αάά ἐν τῷ λαῷ 

11 

(925) 
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870 ΤΗΕ ΟΑΙΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ 

Ματτ 9 

38. δεήθητε οἷν τοῦ κυρίου τοῦ 

θερισμοῦ 
- 3 / 3 / 

ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας 
εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

Μαπτ 10 

1 Καὶ προσκαλεσάμενος 
τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν 
πνευμάτων ἀκαθάρτων 

ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ 
καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον 

καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 
9 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων 

τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα᾽ 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος 

Πέτρος 
καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
καὶ ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ιωάνης ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, 

ε 
ο 

ε 
ο 

[Οἱ ν 2 αρονε] 

3 Φιλίππος καὶ Βαρθολομαῖος, 
Θωμᾶς καὶ Μ αθθαῖος 

ὁ τελώνης, 
Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 

καὶ Θαδδαῖος, 
4 Σίμων ὁ ἹΚαναναῖος 

καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης 
ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

Μλαηκ ϐ 

7 Καὶ προσκαλεῖται 
τοὺς δώδεκα, 

η] ν᾽ Ε ὦ 9 ͵ 

καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλ- 

λειν δύο δύο, 
λὶ 3 , ΄ [ο 

καὶ ἐδίδου αὐτοῖς 

ἐξουσίαν 
τῶν πνευμάτωντῶν ἀκαθάρτων, 

[Μλακ 9: 10--19α] 

(καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) 

Πέτρον, 

[Ὁὲ ν 18 ρε]ον] 

17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν 

τοῦ ᾿Ιακώβου 

(καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς [ὄνομαϊ 

Βοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς), 

18 
τ 

και 

καὶ ᾿Ανδρέαν 

Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 

ὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 

ὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 

ὶ Θαδδαῖον 

ὶ Σίμωνα τὸν Ἐαναναῖον 

19 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ἰσκαριώθ ᾽ 

(554) « ᾿ μα ᾽ / 

ος και παρέδωκεν αυτογ. 

Πσκε 10] 

δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 

θερισμοῦ 
. ο ές ο, 
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ 

(51060) εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

Ίσκε 9 

Συνκαλεσάμενος δὲ 

τοὺς δώδεκα 

ἔδωκεν [αὐτοῖς δύναμιν] καὶ 
ἐξουσίαν 
3 Δ / ΑἹ / 

ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια 

καὶ νόσους θεραπεύειν, 

Π,σκε 6: 14-16] 

Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν 

Πέτρον 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

καὶ ᾿Ιάκωβον 

καὶ ᾿Ιωάνην 

[Ὁ ν 14 αρονε] 

15 καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 

καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 

[καὶ] ᾿Ιάκωβον ᾿Αλφαίου 

καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 

Ζηλωτὴν 

10 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου 

καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ 

ὃς ἐγένετο προδότης, (354) 

ο  υ ὔῄ4ῄᾖᾱἂυύὐίϐῄυἧἒηυἒηἒήἒώΐἒἷἒιἒσἃυἥἃἒιηώήὐἒηώἒσὐἒώἒἥἒιώἒιώἒιώἒιώἒηώῄἒισἒᾧἍιθ-------------- 

ΜῊ πι: Τκ 9: 1 δύναμιν αὐτοῖς 
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ΙΘΟΟΌΝΒΘΕ ΤῸ ΤΗΕ ΤΗ ΕΙΥΕ ΟΝ ΡΙΕΑΟΗΙΝαά ΤΗΝ ΟΟΒΡΕΙ, δ 7] 

τι. ΙΝΡΤΗΠΓΟΤΙΟΝΡ ΓΟΠΝ ΤΗΕ ΙΟ0ΒΝΕΥ 

Ματτ 10:5-15 Μαηκ ϐ:5-11 Ίΐσκε 9:2-5 

Τούτους τοὺς δώδεκα [οί Ματίς 6:7 απᾶ ραγα]]οὶς 

ἀπέστειλεν ὁ ᾿]ησοῦς (5Τ0)] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων 

Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, 
καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν 
μὴ εἰσέλθητε; ϐ πορεύεσθε δὲ 
μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα 
τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 

Πισκε 10:8--12] 

1 πορευόμενοι δὲ [Οὐ Ματῖς 6:12 (876)} ὑπάγετε" 
κηρύσσετε κηρύσσειν 
λέγοντες ὅτι 

Ἤνγγικεν ἡ βασιλεία [ΟἹ Ματίς 1:16 απά ρατα]]οῖς | τὴν βασιλείαν [ΟΙ νν 9, 11 
τῶν οὐρανῶν. (530)] τοῦ θεοῦ Ῥο]οπ] 
5 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, [ΟἹ Ματς 6:13 (876)] καὶ ἰᾶσθαι, [σέ ν 9 μοἱονν] 

νεκροὺς ἐγείρετε, 
λεπροὺς καθαρίζετε, 
δαιμόνια ἐκβάλλετε' 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

[ΟΥ Μαίΐΐ 10:16 (472)] ἰδοὺ ἀποστέλλω 

ὑμᾶς ὡς ἄρνας 

ἐν μέσῳ λύκων. 

καὶ παρήγγειλεν 8 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς πρὸς αὐτούς 

9 Μὴ κτήσησθε ἵνα μηδὲν αἴρωσιν Μηδὲν αἴρετε 4 μὴ βαστάζετε 
βαλλάντιον, 

εἰς ὁδὸν εἰς τὴν ὁδόν, 
[ΟἿ ν 10 θθ]ον] εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μήτε ῥάβδον 

μὴ ἄρτον, 
μὴ πήραν, μήτε πήραν μὴ πήραν, 

μήτε ἄρτον 
χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μήτε ἀργύ- 

ριον, 
μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας | μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 
ὑμῶν, 
10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν 
μηδὲ δύο μήτε δύο 
χιτῶνας χιτῶνας ἔχειν. 

ΕΞ ἘΞ τ ως ο ων ἀπ Ὁ} αμ κ ο πα ν΄ ἢν δὲν δ δ ἐφ Ὁ Ὁ 

ΤΠ 9:2 ἰᾶσθαι ννὶ ἢ Β 5.1 βίη ους; ΝΑΙ, οἷς αάά τοὺς ἀσθενεῖς: ΟὝὟΥ ΧΘ αἱ ρ]6γ δα τοὺς ἀσθενοῦντας 
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δ7Ι ΤΗΙ ΟΑΙΙΓΠΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 
ο ἱ . υὓυκ«υύυῄὔῄῴὔἥὅ-ἕἅἧἕὑοσὕ-ὐἅὕ-ὐἅὕ-θπίθθ---υύυ-------------------- 

Μαπττ 10 

μηδὲ ὑποδήματα 

μηδὲ ῥάβδον" 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 
τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 

11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν 
πόλιν ἢ κώμην 
εἰσέλθητε, 

9 [2 

ἐξετάσατε 
ῃ ᾽ παν Τὰ ῃ ᾽ 5 

τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν 
κἀκεῖ μείνατε 

ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν 
οἰκίαν 
3 { ΄ [ 

ἀσπάσασθε αὐτήν' 

ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, 
ἡ εἰρήνη ὑμῶν 
[ἐφ᾽ } ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 

Οἵ ν 10 αβονε] 

[ον 11 απᾶ ρατα]]οί5 αΏονο] 

ΜΗ πρ: Μίέ 10:19 πρὸς 

Μλαηκ ϐ 

ϱ ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδά- 

λια, 
καὶ [μὴ ἐνδύσασθαι δύο 

χιτῶνας. 
[Οἱ ν 8 αρονο] 

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Ὅπου ἐὰν 

εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, 

ἐκεῖ μένετε 
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 

ΝΤ]ς 6:09 Μὴ ἐνδύσησθε 

Μύ 10:18 ἐφ᾽ νι ΝΒ οἵο: πρὸς ΟΠ ΧΘ αἱ Ρ]ου 
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Ίσκε 9 πισκε 10] 

μὴ ὑποδήματα, 

[σεν 7 Ρε]οπ] 

) ῃ 
καὶ μηδένα 

ας όσο 
κατὰ τὴν ὁδὸν 

ἀσπάσησθε. 

4 καὶ εἰς ἣν ἂν ὅ εἰς ἣν δ᾽ ἂν 

3. , 

οἰκίαν 

θητε, 

εἰσέλ- εἰσέλθητε οἰκίαν 

πρῶτον λέγετε 

ἐκεῖ μένετε [Οὐ ν 7 Ροἱον] 
καὶ ἐκεῖθεν 
ἐξέρχεσθε. 

Πισκε 10] 

Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 

ϐ καὶ ἐὰν [ἐκεῖ ἢ) υἱὸς εἰρήνης, 

ἐπαναπαήσεται 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν" 

εἰ δὲ μήγε, 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 
πα ον το 

7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε. 

ἔσθοντες καὶ πίνοντες 
"ἢ ο 

τὰ παρ αὐτῶν, 
. αν) 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 
ὃ , ο ΤΡ 

μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 

εἰς οἰκίαν. 

5. καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε 

καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 

ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 

.ω-ό|λὰ...Ἐς-ς-ἀ-ς-ς--ς-Ἐ  ὀ ὀ Τὀἠ ὀἠΤὀ ὀ ὀ »-ῸἝ ὌηοἭἪ Γ; οὕ0..ἰ,ὠὌὌ».ὕ.ντ’- 



ΙΘΟΟΚΒΘΕ το ΤΗΣ ΤΊΡΕΙΨΕ ΟΝ ΡΕΡΑΟΗΙΝα ΤΗΓΡ αοδΡΕΙ, δ 71 

Ματτ 10 Μπλακ 6 [κε 10] 

ΙΟ ν 8 αβονε] 9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 

ἀσθενεῖς, 

(Οὐ ν 7 απᾶ ραγα]]εἰ Ἀβογο, καὶ λέγετε αὐτοῖς 

ο γγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 

τοῦ θεοῦ. [Οἷἵν 11] 

Ίσκε 9 Π,σκε 10] 

14 καὶ ὃς ἂν 11 καὶ ὃς ἂν δ καὶ ὅσοι ἂν 10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν 
τόπος πόλιν εἰσέλβητε 

μὴ δέξηται μὴ δέξηται μὴ δέχωνται καὶ μὴ δέχωνται 
ὑμᾶς ὑμᾶς ' ὑμᾶς, ὑμᾶς, 
μηδὲ ἀκούσῃ μηδὲ ἀκούσωσιν 
τοὺς λόγους ὑμῶν, ὑμῶν, 

ἐξερχόμενοι ἐκπορευόμενοι ἐξερχόμενοι ἐξελθόντες 
ἔξω τῆς οἰκίας ἐκεῖθεν εἰς τὰς πλατείας 
ἢ τῆς πόλεως ἀπὸ τῆς πὀ- 
ἐκείνης λεως ἐκείνης αὐτῆς 

εἴπατε 

ἐκτινάξατε ἐκτινάξατε 

τὸν κονιορτὸν τὸν χοῦν τὸν κονιορτὸν 11 Καὶ τὸν κο- 
νιορτὸν 

τὸν ὑποκάτω ἀπὸ τὸν κολληθέντα 

ἡμῖν ἐκ τῆς 

πόλεως ὑμῶν 

τ τῶν ποδῶν τῶν ποδῶν τῶν ποδῶν εἰς τοὺς πόδας 
ὑμῶν. ὑμῶν ὑμῶν 

ἀποτινάσσετε ἀπομασσόμεθα 

[ΟΙ Ματ 10:18 απᾶ ρατα]]οῖς| εἰς μαρτύριον εἰς μαρτύριον 
(872)} αὐτοῖς. ἐπ᾽ αὐτούς. ὑμῖν" 

πλὴν τοῦτο 

“γινώσκετε 

ΙΓ ν 7 απᾶά ρᾶγδ!]οὶ ἄθονθ, ᾿ ὅτι ἤγγικεν 
ρ 118] 

ἡ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ. 

[σεν 9 ἃῦονϑὶ) 

ΜῊ πὰρ: Μί 10:14 ἐκ 

Μὲύ 10:14 τῶν ποδῶν νυὶῦ ΒΌΥΥΘΣ αἱ ρ]οῦ; ἐκτ.π. ΝΟ 33. Ὁ νσ ρϑϑὴ οἵα Μὲ 6:11 τὸν ὑποκάτω: 
) 33. 1Ὁ νᾷ 5.1 βίη οίο ΟΠ ΤῈ 9:5 ἀποτινάσσετε ΜΙΑ ΝΒ 8. ΠΙΙΠ; ἀποτινάξατε ΔΟΙ.Υ Χθ αἱ ρου; 
Ὁ) ἐκτεινάξατε 

115 



871 ΤΗΕ ΘΑΙΜΗΜΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ 
- ΝΘ τ.ϑΨ{.ὄιι.-.  ..ς-ςς -ςςςςςςς-ς-ς-ς-ς- -ς- ὁω- - τ το. Ὸ---------ς-ς 

Μαπττ 10 Πισκε 10] 

15 “ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 12 ἀλέγω ὑμῖν 

ἀνεκτότερον ἔσται 

γῇ Σοδόμων καὶ Τομόρμων ὅτι Σοδόμοις 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. (8101) 

πο. ΡΕΒΗΡΕΟῦΤΙΟΝ ΡΕΕΘΙΟΤΕ 

Μαπττ 10:16-25 Πμσκε 10: 9] 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὑπάγετε: ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς 

ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων" ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. (8101) 

γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς |οἱ 
ὄφεις] 
καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 

άληκ 18:9] Ππισκε 21: 12--19] 

17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν] βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς" 
᾽ , ο 

ἀνθρώπων 
πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν 

, “ -“ “ ᾿ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 

διώξουσιν, 

ὑπαραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς ὑπαραδώσουσιν ὑμᾶς ὑπαραδιδόντες 

εἰς συνέδρια, εἰς συνέδρια 

καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν | καὶ εἰς συναγωγὰς εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, 

μαστιγώσουσιν ὑμᾶς" δαρήσεσθε 

18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ | καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων | ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ 

βασιλεῖς ἀχθήσεσθε σταθήσεσθε ἡγεμόνας 

ἕνεκεν ἐμοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου᾽ 

εἰς μαρτύριον αὐτοῖς σ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. (8101) 19 “ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 

καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

τ πα μυ μι πο μμ... 
ο ΘΒἙΞ 

Μι 11:24 
α πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
γῇ Σοδόμων 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
ἢ σοί. (342) 

Μί 24:9α 
ὐ τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 

εἰς θλίψιν 
καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, (8161) 

ο Οἵ ΜΙ 6:11} (871) σΟΙΓΤ 9: δὴ (871) 
--....ιωμεὲ{τ:.ιψιτιτιτττ-πἨιο΄΄΄΄΄΄Ππκω͵χ...---ςς.ς..-

ς-ς-:.᾿ 

ΝΗ παρ: Μύ 10:16 ὁ ὄφις 

Μύ10:10 ἐν μέσῳ: Β εἰς μέσον 
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ΡΙΣΡΟΟ ΠΣΕ το ΤΗΕ ΤΕ ΡΙΥΓ ΟΝ ΡΠΠΑΟΗΙΝά ΤΗΙ ἄΟ8ΡΗΙ, ὃ72 

ΝΜπαττ 10 

[9 “ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

μὴ μεριμνήσητε 
πῶς ἢ τί λαλήσητε' 
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
τί λαλήσητε’ 

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ 
οἱ λαλοῦντες 
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 
21 ὁπαραδώσει δὲ 

ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον 
καὶ πατὴρ τέκνον, 

1 / 
τεκνα καὶ ““Γἐπαναστήσονται 

ἐπὶ γονεῖς" 
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 
22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων 
διὰ τὸ ὄνομά µου’ 

[Μληκ 18:11--13] 
α Νἡ " αν ῃ 
καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶςπαραδιδόντεςν, 

μὴ προμεριμνᾶτε 

τί λαλήσητε, 

ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

τοῦτο λαλεῖτε, 

᾿ ΄ ᾿ « -Ὁ“ 

οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς 

οἱ λαλοῦντες 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

12 ο... , καὶ παραδώσει 

ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον 

καὶ πατὴρ τέκνον, 

καὶ “᾿ἐπαναστήσονται τέκνα 
“ 3) 

γονεῖς 
᾿ / ᾽ 5 

καὶ θανατώσουσιν αὐτοὺς 
΄ Δ ΄ «- 

19 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά μου. 

Πιυκηο 21] 

14 “θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 

μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι, 

15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 

στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται 
{ ] ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες 

οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

[οί Τκο 12:12α Ῥε]ον] 

[0 ὁ παραδοθήσεσθε δὲ 

καὶ ὑπὸ γονέων 

καὶ ἀδελφῶν 

καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 

καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 

17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά μου. 

18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 

οὐ μὴ ἀπόληται. 

Μι 24:9 
ὃ τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 
εἰς θλίψιν 
καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, 
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων τῶν ἐθνῶν 
διὰ τὸ ὄνομά µου. (8161) 

κ 12:11. 12 

α Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ 
τὰς συναγωγὰς 
καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, 

μὴ μεριμνήσητε 
πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε 
ἢ τί εἴπητε' 
12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρ 
ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

ᾳ 

(8111) 

ΜΗ πι: Μύ10:21 ἐπαναστήσεται 
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δ 72 ΤΗΒΕ ΑΙΗΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΚΥ 

Ματτ 10 [Μάληκ 19] Πισκη 21] 

σὺ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος Δὸ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 19 “ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν 

οὗτος σωθήσεται. οὗτος σωθήσεται. (8161) κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. (8161) 

28 ὅταν δὲ διώκωσι ὑμᾶς ἐν 

τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς 
τὴν ἑτέραν' ἀμὴν γὰρ λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς 
πόλεις [τοῦ] Ἰσραὴλ ἕως 
" « ὌΝ ο) 3 ’ 

ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

τὸ. ΟΟὈΒΔΟΩΕ ΑΝΡ ΕΑΙΤΗ 

Μαπτ 10:24-59 Πισκε 6: 40] 

Οὐκ ἔστιν μαθητὴς οὐκ ἔστιν μαθητὴς 
ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 
οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον 
αὐτοῦ. ᾿ 
25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ κατηρτισμένος δὲ πᾶς 

ἵνα γένηται ἔσται 
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. (840) 

ε 

καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. 
εἰ [τὸν οἰκοδεσπότην Βεεζε-] [Οἱ Ματίς 8:22 (550)] 
βοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλ- 
λον τοὺς οἰκιακοὺςὶ αὐτοῦ. 

Ὺ}κὲ 12:2-9] 

20 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς" 
οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὑούδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν 

ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὐ γνωσθήσεται. ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

Μι 24:18 

α ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 
οὗτος σωθήσεται. (8161) 

Μις 4:22 Τκ 8:17 

ὃ οὐ [γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἔγένετο ἀπόκρυφον οὐδὲ ἀπόκρυφον 
ἀλλ᾽ ἵνα ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ 
ἔλθῃ εἰς φανερόν. (355) εἰς φανερὸν ἔλθῃ. (855) 

ΜῊ πρ: Μύυ10:25 τῷ οἰκοδεσπότῃ . . « - τοῖς οἰκιακοῖς 
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ΡΙΦΟΟὈΠΣΡΕ Το ΤΗΕ ΤΥΕΙΨΕ ΟΝ ΡΚΕΑΟΗΙΝΟΡΓ. ΤΗΕ ἄαΟΡδΡΕΙ, δ 72 

Ἀπαττ 10 
» αν ’ . - 3 “Ὁ ’ 

217 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
εἴπατε ἐν τῷ φωτί: 

η ΔΝ .ν ; , 

καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, 

/ ᾽ , Ὁ / 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

28 καὶ 
μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτει- 
γόντων τὸ σῶμα 

Ἁ " Ἁ 1 , 

τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων 
ἀποκτεῖναι" 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν 
δυνάμενον 
καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα 
ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

20 οὐχὶ δύο στρουθία 
ἀσσαρίου πωλεῖται ; 
καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν 
οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν 
ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 
30 “ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες 
τῆς κεφαλῆς 
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 
351 μὴ οὖν φοβεῖσθε: 
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε 
ὑμεῖς. 

82 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει 
ἐν ἐμοὶ 
” αλ 3 ’ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ε / . ᾽ ᾽ “ὦ 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ 
ἔμπροσθεν 

τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

Π,υκε 19] 
᾽ " “ Π " 

9. ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε 
τ ος δα ; 
ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, 

καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε 

ἐν τοῖς ταμείοις 
- ᾿ “ ᾿ -“ / 

κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις µου, 
: Ξ λος ΤΥ, ΝῊ 

μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτει- 

νόντων τὸ σῶμα 

καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων 

περισσότερόν τι ποιῆσαι. 

ὃ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε; 
-- : . : - 

φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 
” ΕΣ αἲ , 

ἔχοντα ἐξουσίαν 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν" 

ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 

Ὁ οὐχὲ πέντε στρουθία 

πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; 

καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν 

οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

7 “ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 

πᾶσαι ἠρίθμηνται" 

μὴ φοβεῖσθε: 

πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 

8 Λέγω δὲ ὑμῖν, 
5 ΗΝ Ἢ ; 

πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει 

ἐν ἐμοὶ 
” -“ ; , 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 
᾿ αρ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων 

τοῦ θεοῦ" 

Της 21:18 

καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὐ μὴ ἀπόληται. (8161) 

α 

ΜΗ πισ: Μι 10:33 δ ἂν 



δ 79 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΠΙΥ 
ο... ...-.-υ-υ--ἕἃῆἤῆΓξ“Ἔὐ ξῬθ Π1/ήΓσ 00ου “«“ ὔὔθθθθθ-----------------------------------

-------- 

Μαπτ 10 Πσκε 12] 

33 αὔστις [δὲ ἀρνήσηταί µε ϱ “ὁ δὲ ἀρνησάμενός µε 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἀπαργηθήσεται 

ἔμπροσθεν ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 

τοῦ πατρός µου τοῦ θεοῦ. (8111) 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

πα. ΟΝ Ττακινα ὕρ ΟΝΕ ΟΒΟΡΡΣ 

ΜαΑττ 10:94-99 Πισκε 12: 51--59] 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην 

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν" δοῦναι ἐν τῇ γῇ; 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην οὐχί, λέγω ὑμῖν, 

ἀλλὰ μάχαιραν. ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. 

δ2 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 

πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, 

τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 

85 ἦλθον γὰρ διχάσαι 59. διαμερισθήσονται 

ἄνθρωπον ᾿ “κατὰ τοῦ πατρὸς πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ Ἱ υἱὸς ἐπὶ 

αὐτοῦ πατρί,᾽ 

μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα 

καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς καὶ “᾿θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα. 

αὐτῆς 
πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς 

καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς καὶ “νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 

αὐτῆς," (8110) 

86 καὶ “ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου] [ΟἹ Ματίς 13:12 ἃπα ΡΆΓΔΙ]ΘΙ5 
᾽ ω 22 

οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. (51601)1 
Π,σκε 14:26, 27] 

Εἴ τις ἔρχεται πρός µε 

87 Ὁ φιλῶν πατέρα καὶ οὐ μισεὶ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ 

Ὁ αν ανν Πιι- μμ ο πο αι 59 ο 

ΜΙ 8:88 Ἱικ 9:26 
α ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ µε α ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 

ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ µοιχαλίδι 
καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ἐπαισχυνθήσεται, 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. (5537) 

(950) 
. Ὄὐἶλἶἧἶἧ ο θθθ----------------------------------ἍἍ-Ἅ---------------------- 

ι Μο 7:6 
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Μάαττ 19 

ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 
οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" 
καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα 
ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" 
38 “καὶ ὃς οὐ λαμβάνει 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, 
οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 

89 ὁ εὑρὼν 
ἣξ Ἁ ᾿ ἴω 

τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀπολέσει αὐτήν, 

᾿" « 3 , 1 µ 

καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. 

Ματτ 10:40--42 

δ δεχόμενος ὑμᾶς 
9 Α , 

ἐμὲ δέχεται, 

δ. ΟΝ ΒΒΜΜΑΒῸΞ 

[ΚΕ 14] 

καὶ τὴν μητέρα 

᾿ -“ 3 ’ 

καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 

καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, 

ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, 

οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 

27 “ὅστις οὐ βαστάζει 

τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ 

καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 

οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 

(8124) 
Πισκη 17:95] 

ὃς ἐὰν ζητήσῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι 

ἀπολέσει αὐτήν, 

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 

ζωογονήσει αὐτήν. (8158) 

[ὺὐκξ 10: 16] 

ὃ Ὁ ἀκούων ὑμῶν 

ἐμοῦ ἀκούει, 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ" 

Μὲ 16:24}, 25 

α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 
25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν" 
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. (552) 

Μι 18:5 

ὃ καὶ ὃς ἐὰν 
δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 

ἐμὲ δέχεται. (92) 

Μις 8:84}, 85 

α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

90 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ 

τὴν [ἑαυτοῦ ψυχὴν!) σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν" 
« ΤΩ ᾽ ᾿ " " ᾿ “ 

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ εὐαγγελίου 
σώσει αὐτήν. (87) 

Νικ 9:87α 
ὃ Ὃς ἂν 
[ἐν] τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ἐμὲ δέχεται. (992) 
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1Κ 9: 250, 24 
α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι, 
Γἀρνησάσθω]! ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καθ᾽ ἡμέραν, 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν" 

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. (87) 

Τ]ς 9: 450 

Ὁ Ὃς ἂν 
δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
ἐμὲ δέχεται, (392) 



δ75 ΤΗΕ ΕΑΙΠΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ 
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Ματτ 10 [Μληκ 9:41] Π,σκε 10] 

ακαὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος αὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 

δέχεται ἀθετεῖ 

τὸν ἀποστείλαντά με. τὸν ἀποστείλαντά με. (ὃ101) 

41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς 
ὄνομα προφήτου 
μισθὸν προφήτου λήμψεται, 
καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς 
ὄνομα δικαίου 
μισθὸν δικαίου λήμψεται. 
42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ὑμᾶς 
ποτήριον Ψυχροῦ μόνον ποτήριον ὕδατος 

εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
᾽ ᾿ ” , 1 λ ᾿ ο. , 

οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν | οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν 

αὐτοῦ. αὐτοῦ. (5998) 

10. ΤΗΕ ΡΕΡΑΕΒΤΠΙΕΒΕ ΟΕ ΠΕΒῸΒ ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΙΡΟΙΡΙΗΕΡ 

Μαπττ 11:11 Ἅᾖ{[1-δ47 Μληακ 6:12, 19 Ίμσκε 9:6 

[σι Μαυῦ 10:7, 8 (571)] Καὶ ἐξελθόντες Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο 
κατὰ τὰς κώμας 

ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, εὐαγγελιζόμενοι 

18 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέ- 
βαλλον, : 
καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς | καὶ 
ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. | θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

δ] αἱ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώ- 

δεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη 
ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ 

κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν 
αὐτῶν. (-Ἐ ὃ 47) 

Μις 9:3:7Ὁ 1Κ 9:48. 

α καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, ᾱ καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
οὐκ ἐμὲ δέχεται δέχεται 
ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. (3092) τὸν ἀποστείλαντά με’ (892) 

σὲ Μι 7:28 (844); 18: 58 
(865); 19:1 (599); 26:1 (5170) 

Μοῦ 10:43 ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν : ἀπόληται ὁ μισθὸς Ὦ ἰῦ 5.Τ' 51 ΟΟΡ οἵο 
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ΤΗΕ σΗΜΑΧ ΟΡ ΤῊΒ ΑΙΙΡΑΝ ΥΟΙΚ 677 

6ΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ. ΤΗΕ ΟΙΙΜΑΣ ΟΕ ΤΗΕ Ο6ΑΙΠΕΑΝ ΨΜΟΕΚ, 5977-80 

1. ΤΗΕ ΡΕΑΤΗ ΟΒ 4ομΗνΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ 

δ09-:}] Ματτ 14:1-12 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
ἤκουσεν 
Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης 
τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ, 

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ 
Οὗτός ἐστιν 
Ἰωάνης ὁ βαπτιστής' 
αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο 
αἱ δυνάμεις 
αὐτῷ. 

[ΟΙ Μαυΐ 16:14 (9 56)] 

ἐνεργοῦσιν ἐν 

8 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης 

κρατήσας τὸν ᾿Ιωάνην 
" κ Φ “ 3 / 

ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο 
διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

ΗΒ πὰρ: ΜΚ Θ:14 ἔλεγεν 

Μύὺ 14:3 ἔδησεν ψΙίπ ΝΒ 2 ἰῦ οι; ΟΌῪΥΘ αἱ ρΡὶϑιὺ δαὰ αὐτὸν --- Φιλίππου: 

Μαηκ 6:14-29 

Καὶ ἤκουσεν 

ὁ βασιλεὺς ᾿Ἡρώῴδης, 
φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, 

καὶ [ἔλεγον] ὅτι 
[οι Ματίς 8:98 (436)] 

᾿Ιωάνης ὁ βαπτίζων 
ἔγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο 
ἐνεργοῦσιν αἱ 
αὐτῷ" 
15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι 
Ἠλείας ἐστίν" 
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης 
ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 
10 ἀκούσας δὲ 
ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν 
Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην, 
οὗτος ἠγέρθη. 

δυνάμεις ἐν 

17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης 

ἀποστείλας 
᾽ / ᾽ / 

ἐκράτησεν τὸν ᾿Ιωάνην 
ψ' ” . ” 

καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ 

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν' 

ἴλεγον νυ Ὦ Τ) (-οσαν) ΥΝ 2 τηΐη 8 ἰῦ οἵςο; ἔλεγεν ΑΟΤ)ΔΘ αἱ ρ]ου 
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Ίσκε 9:7-9 

Ἔκουσεν δὲ 
ε , Ὃ / 

Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης 

τὰ γινόμενα πάντα, 

καὶ διηπόρει 
διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι 

[Οὐ Τλ|κ9 9:19 (886)} 

᾿Ιωάνης 
ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, 

ὃ ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι 
᾿Ηλείας ἐφάνη, 
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις 
τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

9 εἶπεν δὲ [ὁ] Ἡ ρῴδης 
᾿Ιωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" 

, / 3 ᾿ 

τίς δε ἐστιν οὗτος 
περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα ; 

᾿ 3 / ᾽ “Ὁ ᾽ ᾿ 

καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

πισκε 9:19, 20] 

ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 

ἐλεγχόμενος ὑπ) αὐτοῦ 

περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν 

πονηρῶν ὁ ΠἩρῴδης, 

Ὁ 6 ἰὖῦ νε οίο οι Μικοθ:]4 



δ 77 ΤΗΒΕ «ΑΙΗΙΡΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 
ᾱςςὶϊἳὈὌὭἾὓΟ0ΟἠἦἠΟῑ -ὐὔ-ὐ-ύῴἥἧοὐ“θθθθθθθθ-------

--------------- 

Μαπττ 14 

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης αὐτῷ 

Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 

αὐτήν' 

6 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι 

ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, 

ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

ϐ γενεσίοις δὲ γενομένοις 
[ο ε , 

τοῦ Ἡρῴδου 

ὠρχήσατο 
ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος 

ἐν τῷ μέσῳ 
καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ, 

7 ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν 

αὐτῇ 
δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 

Μαβκθ 

18 ἔλεγεν γὰρ ὁ ᾿Ιωάνης τῷ 

Ἡρῴδῃ 
ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
19 ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ 
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 

καὶ οὐκ ἠδύνατο" 
20 ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο 
τὸν ᾿Ιωάνην, 
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον 
καὶ ἅγιον, 
καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκού- 
σας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ 
ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 
21 Καὶ γενομένης 
εὐκαίρου 
ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις 

αὐτοῦ 
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγισ- 
τᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρ- 
χοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς 

Γαλιλαίας, 
93 καὶ εἰσελθούσης 

ἡμέρας 

τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος 
καὶ ὀρχησαμένης, 

ἤρεσεν τῷ Ἡρφῴδῃ 
καὶ τοῖς συνανακειμένοις. 
ε Δ ν - [ον { 

ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασιῳ 
Αἴτησόν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ 
δώσω σοι" 
28 καὶ ὤμοσεν 

αὐτῇ 
[Οτι] [ἐάν μεὶ αἰτήσῃς δώσω 

σοι 
“/ ε / “Ἅ [ή 

ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας µου. 

Πισκε 8] 

20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, 

κατέκλεισεν τον ᾿Ιωάνην ἐν φυλακῇ. 

(81) 

τς θύθθθθθθθήἶἷύυὔῄῄ---------------------------------
- 

ὝΗ πὰρ: ΜΚ 6:23 ὅτι Ὁ | ἐὰν 

ΜΕ 6:25 αὐτοῦ ἢ ΔΒΙΟΤΙΔ οίο; 
9 τηΐη οἷο; ὃ ἐάν ΝΑΟΤΙΘ αἱ ΡΙ6Γ --- με αἰτήσῃς : αἰτήσῃς με Α οίο; 
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αὐτῆς τῆς ΑΟΥ͂Θ ἃ] Ρ]θι; τῆς 3. ΠΠΙΠ ΒΓ βίη δία 
ΝΗΙ, 4 τὖ νςσ ϱοΡρ οἷς ΟΠΙ µε 

Ὧ8 ἐάν ννὶ ἢ ΒΔ 



ΤΗΕ ζΗΜΑΧ ΟΕ ΤΗΕ σΑΙΗΙΡΒΑΝ ΗΟΠΝΚ 878 

ΜΑΤΊ 14 

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα 
ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

Δός μοι, φησίν, ὧδε 
᾽ ᾿ [ Α 3 

ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 

9 καὶ λυπηθεὶς 

ὁ βασιλεὺς 

διὰ τοὺς ὅρκους 
καὶ τοὺς συνανακειμένους 
9 ͵ Αν 

ἐκέλευσεν δοθῆναι, 
10 καὶ πέμψας 

ἀπεκεφάλισεν 
Ἰωάνην ἐν τῇ φυλακῇ" 
11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 
αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι 
καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, 
καὶ ἤνεγκεν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
19 Καὶ προσελθόντες 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἦραν τὸ πτῶμα 
καὶ ἔθαψαν αὐτόν, 
καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ 
Ἰησοῦ. 

18. 

ΜαΑττ 14:15-25α 

Μληκ ϐ 

24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς 

/ ᾿ / ο 

Τι αἰτήσωμαι ; 
« Α 

ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν 
᾿ / “Ὁ , 

Ιωάνου τοῦ βαπτίζοντος. 
25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ 
σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα 
ἠτήσατο λέγουσα 
Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι 
᾽ ᾿ [ή δ ᾿ 

ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 

20 καὶ περίλυπος γενόμενος 
τ 4 

ὁ βασιλεὺς 
διὰ τοὺς ὅρκους 
καὶ τοὺς ἀνακειμένους 

ῃ .Ω/ Ω [ο φις ΣΕΙ͂Σ 
οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν 

27 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ 
βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέ- 
ταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ. 
28. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν 

αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ 
καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι 
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, 
καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν 

τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
29 καὶ ἀκούσαντες 

« ᾿ ᾽ “Ὁ ο 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν 
καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ 
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

Μάᾶαπκ 6:90--40 

Καὶ συνάγονται 

«ΤῊΣ ΕΕΕΡΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕ ΤΗΟΙΒΑΝΌ 

Ίσκε 9: 10-17 

Καὶ ὑποστρέψαντες 
ατα / ᾿Ὶ η . “ « ᾿ ᾿ 

οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν,] οἱ ἀπόστολοι 

α Οἱ Μι 15:92-09 (889) « ΟἹἹΜκΚ 8:1-10 (493) 
ΜΕ 6:29 αὐτὸ ἢ ΑΒΟΊΤ.ΔΘ πιῖπ οἵα; αὐτὸν ὶ Υ 946. 
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ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Ματτ 14 

᾿᾽Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ 
εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν" 

καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἠκολούθησαν αὐτῷ 
[πεζῇ] 
3 κ᾿ .ν / 

ἀπὸ τῶν πόλεων. 

14 “Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν 
ὄχλον, 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς 

ἣ 3 / Δ 3 , 

καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώσ- 

τους αὐτῶν. 

Μαπκ 6 

καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα 
ὅσα ἐποίησαν 
καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 
851 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ 
κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον 
καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. 
ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ 

η 
ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ 
φαγεῖν εὐκαίρουν. 

82 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ 
εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 

88. καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας 
ν [ο 1 δ / 

καὶ ᾿ἔέγνωσανὶ πολλοί, 

καὶ πεζῇ 
“ “Ὁ { 

ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων 

συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον 

αὐτούς. 
84 “Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν 

ὄχλον, 
9 ῃ 9 ΑΦ ᾽ ᾿ 

καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ὅτι ἦσαν 
1έςε / . Ὁ}. 

ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα 

ποιμένα, 
καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 
πολλά. 

Ίσκε 9 
αν 

διηγήσαντο αὐτῷ 
ὕσα ἐποίησαν. 

Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς 

ὑπεχώρησεν 
κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν 
καλουμένην Βηθσαιδά. 

11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς 

ἐλάλει αὐτοῖς 
Α “ , [ο ΄““ 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θερα- 

πείας ἰᾶτο. 

-..͵ώἍι ι-.:.-.᾽᾽.΄᾽΄Ά΄..ὺ.ὔ.ᾧϑ00ὺ.3... ἁἋἘἙἘςὦ΄ἷ΄΄ἷ΄ἷ΄ἷἝἌἍἕ,Ἕ,ἽἷὙὙ΄΄΄΄΄΄πΠπ ὩτὺἷΡ΄᾽᾽᾽᾽ -΄ἊὌ“--ῆ-ῇῇἶΠπ ||. ῦὑτ-΄΄΄΄“-ρἨι΄ || Ὄ--- Τ᾿’ ο 

Μύύ 9: 96 

α "Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν 
ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 
Π τει ᾿ / " ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 
ποιμένα... (170) 
μα... Ημ... .-.---οµο.. ο ο ---......-.--.----------- 

αι ΝΠ 27:17; Ἠζο]ς 54:5 
.-τ4τ͵ή͵ι͵ιιιι..᾽΄.ν.'.ς:.ΡῬΟΘῬὄὔΘ΄΄Ὑ΄Ὑ΄΄΄΄Ππ͵πςᾺ,ῷοᾳῪπᾳΚσἋι;οῬῬΒ΄΄΄΄“΄Π΄΄ἷ΄ἷἷ΄ἷἷ΄ἷ΄ἷ΄τηπωιᾶἝ«ῃ’πττςοἼ.. αν... τὔὔτ-ς.-Ἠ,ἜἋΖὈἭἙἕὗτιιι 

ΜῊ πὰρ: Μύ 14:18 πεζοὶ ΜΠς ὁ :98 ἐπέγνωσαν 
.μ.- -ὐ-ἥἧιιυἃ͵ὅ ο ῬθθἍ------------------------- 

Τις 9: 10. πόλιν καλουμένην ἢ ΒΤ,ΧΞ 98. οἵα; κώμην λεγομένην Θ᾽; τόπον ἔρημον ἃ ΠΙΙΠ ραις 10 νς 5.1 οι 
ΡΘΒΙΗ; τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Α{ἔρ. τόπ.) ΟΥ̓ Δ 81 ΡΙοΓ --- Βηθσαιδά: οπι ὶ 4 παῖπ 5.7 ΟἿ 
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ΜατΊ 14 

15 Ὀψίας δὲ γενομένης 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
λέγοντες 
"Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος 
καὶ ἡ ὥρα [ήδη παρῆλθεν" 
ἀπόλυσον! τοὺς ὄχλους, 
ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τὰς κώμας 
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
βρώματα. 

16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν" 
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

[Οἱ ν 21 Ὀδϑὶον] 

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ 
Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ 
πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 
18 ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε 
αὐτούς. ᾿ 
19 καὶ ἱκελεύσας τοὺς ὄχλους 

ἀνακλιθῆναι 

ἐπὶ τοῦ χόρτου, 

Ἀῖληκ ϐ 

85 Καὶ ἤδη ὥρας 
[γενομένης] 
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι 
"Ερημός ἐστιν ὁ τόπος, 
καὶ ἤδη ὥρα πολλή" 

86 ἀπόλυσον αὐτούς, 
ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας 
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
τί φάγωσιν. 

πολλῆς 

87 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 

Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ (Ἱ 

᾿Απελθόντες 
ἀγοράσωμεν 

δηναρίων διακοσίων ἄρτους 
καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν ; 

[Οἵ ν 44 Ῥε]ονγ] 

38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς 
/ ” ” - 

Πόσους ἔχετε ἄρτους ; 
” 

ὑπάγετε ἴδετε. 

καὶ γνόντες λέγουσιν 

Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 

89 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 

Γἀνακλιθῆναιϊ πάντας 
συμπόσια συμπόσια 
ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 

{0}08κ8Ὲ 9 

12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλί- 
νειν" 
προσελθόντες δὲ 

εἶπαν αὐτῷ 
οἱ δώδεκα 

᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, 
ἵνα πορευθέντες εἰς 
τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς 
καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν 
ἐπισιτισμόν, 

ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 
18 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 

Δότε αὐτοῖς ἰφαγεῖν ὑμεῖς". 
οἱ δὲ εἶπαν 
Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ 
Γ᾿ ῃ 1 ΥΠ ῃ / 
ἄρτοι πέντε' καὶ ἰχθύες δύο, 

εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς 
ἀγοράσωμεν 

εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον 
βρώματα. 

14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες 
πεντακισχίλιοι. 

εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ 

Κατακλίνατε αὐτοὺς 
κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 

ΜΗ πρ: Μύ14:15 παρῆλθεν ἤδη" ἀπόλυσον οὖν 
9:13 ὑμεῖς φαγεῖν | πέντε ἄρτοι μένης 89 ἀνακλῖναι 1κ 

19 ἐκέλευσεν τοὺς . . . « χόρτου καὶ λαβὼν ΜΙΚ 6:35 γινο- 

Μί 14:16 ᾿Ιησοῦς ἢ ΒΟΤΟΥΥ ΧΘ οίο; ΝΟ 5ντ ος ΡΟ ἢ οἵο ΟἱΙ 
ὑμεῖς φαγεῖν ΝΑΟΙ, ΗΥΥ Χθ οἷς 14 ὡσεὶ χα ἢ ΒΟ) 
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δ 718 ΤΠΕ ΘΟΑΙΠΙΠΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ͂ 

Ματτ 14 

λαβὼν" 
τοὺς πέντε ἄρτους 
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 

εὐλόγησεν 
καὶ κλάσας 
ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς 
τοὺς ἄρτους 
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

20 καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, 
καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν 

κλασμάτων 
δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 

21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 

ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι 

α χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

929. Καὶ [εὐθέως] ἠνάγκασεν 

τοὺς μαθητὰς 
ἐμβῆναι εἰς Τ πλοῖον 
καὶ προάγειν αὐτὸν 

εἰς τὸ πέραν, 

ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 

93 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους 

ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος 
Σ ος! 

κατ᾽ ἰδίαν 
προσεύξασθαι. 

Μαβκθ 

40 καὶ 
ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ 
κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεν- 

τήκοντα. 
41 καὶ λαβὼν 

τοὺς πέντε ἄρτους 
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εὐλόγησεν 
καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους 

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, 
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν 

πᾶσιν. 
42 καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν" 

48 καὶ ἦραν 
κλάσματα 
δώδεκα κοφίνων πληρώματα 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 
44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 
τοὺς ἄρτους 
πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 

45 Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον 

καὶ προάγειν 
εἰς τὸ πέραν 
πρὸς Βηθσαιδάν, 
ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 
46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς 

ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος 

προσεύξασθαι. 

Ίσκε 9 

15 καὶ ἐποίησαν οὕτως 
καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 

16 λαβὼν δὲ 
τοὺς πέντε ἄρτους 

Ὶ " / 3 / 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εὐλόγησεν αὐτοὺς 
καὶ κατέκλασεν 

Ν :) / [ο . 

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 

17 καὶ ἔφαγον 

καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, 
καὶ ἤρθη τὸπερισσεῦσαν αὐτοῖς 
κλασμάτων 
κόφινοι δώδεκα. 

[Οὐ ν 14 ἀρονθ| 

ως ...ϑβ...ὕ....0....55Ξ-Ξ
-----“““““πππ'' πὺ  ππ-π--΄------ - τατος τπτ ποτε -τ----΄-ς----------- ------»ε----ο- --΄--ςς-ς-------ςςςς- 

αο Μι 15: 88Ρ (889) ν 

ὝΗ πρ: Μύυ 14:22 τὸ 

Μύ 14:19 λαβὼν νυνὶ ΒΤ:Θ αἱ Ρ]θΓ; καὶ λαβὼν ΝΟ ἘΜ οὔο; ἔλαβεν Ὁ 

1 9:15 πάντας 

33 εὐθέως ἢ ΒΕΟΊΝΘ Τὸ νς αἱ 

Ρίου; ΝΟ 5ντ οι οίς ΟΠΙ ---- μαθητὰς ΝΙΓΗ ΣΟΙ ΤΙΝ α1ρ]οΥ. ΒΧΘ 16 οοΡ ος αἆά αὐτοῦ ---- πλοῖον ΝΟ ΒΣ παῖπ οἷο; 
τὸ πλ. ΦΟΌΠΧΘ αἱ Ῥ]εγ ΜῈ 6:49 κλάσματα Μη ΒΔ Ὁδ.: κλασμάτων ΝΑΤ ΥΝΘ αἱ ΡΙ6Γ --- κοφίνων ΥΠ] 

ΝΕ 6. ΤῊ]; κοφίνους ΑΘΙΔΥ ΔΘ αἱ ΡΙΟ6Γ --- πληρώματα νΥΪΌΠ ΔΒΤΙΔ ϐ ΠΙΙΠ; πλήρες Αθ αἱ Ρ ον 
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ΤΗΝ ΟΜΑΧ ΟΕ ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΗΟΝΚ 

19. 

Ματτ 14:200--ὀ6 

ὀψίας δὲ γενομένης 
μόνος ἦν ἐκεῖ. 
24 Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη 
[σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀπεῖχεν], 

βασανιζόμενον 
ὑπὸ τῶν κυμάτων, 
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 

25 Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς 
νυκτὸς 
Φ' ᾿ ᾽ , 

ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 

20 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπα- 
τοῦντα 

ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι 
Φάντασμά ἐστιν, 

Α 3 ᾿ [ο { ” 

καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 

27 εὐθὺς 
: Ἔ 
]ησοῦς] 

᾽ ο) , 

αὐτοῖς λέγων 
Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι" 
βεῖσθε. 

28 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, 

, { ᾿ ο) 3 ᾿ 

κέλευσόν µε ἐλθεῖν πρὸς σὲ 
᾿ , ἄν, . ε ΔΝ 3 

ἐπὶ τὰ ὕδατα 29 ὁ δὲ εἶπεν 
Ἔλθε. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ 
πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν 
-- “/ [ μ φ 1 
ἐπὶ τὰ ὕδατα ᾿καὶ ἦλθεν 

δὲ [ὁ ἐλάλησεν 

μὴ φο- 

ΜῊ πιρ: Μί 14:24 μέσον τῆς θαλάσσης ἦν 

Μὲύ 14:24 σταδ. πολ. ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ὙὶΓη Ὦ 4 πιΐη 5. ος ΡΘΘἢ σορ οἵς; 

ΤΗΕ ΝΑΙΚΙΝα ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΑ 

Μαηκ 6: 47-56 

καὶ ὀψίας γενομένης 

ἣν τὸ πλοῖον 
ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, 

καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 
48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς 
βασανιζομένους 
ἐν τῷ ἐλαύνειν, 
τὰ .1 ΜΗ ᾽ [ή 

ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος 
αὐτοῖς, 

Α 4 Α “ 

περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς 
νυκτὸς 
ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης" 

Α ν᾿, “Ὁ ΄ / 

καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 
49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπα- 
τοῦντα 

ἔδοξαν ὅτι 
φάντασμά ἐστιν 

καὶ ἀνέκραξαν, 
50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν 
καὶ ἐταράχθησαν. 
ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν 

᾽ ο) “-“ 
μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς 
Θαρσεῖτε, ἔγώ εἰμι, μὴ φο- 
βεῖσθε. 

29 ἐλθεῖν 

ἀπῖχεν ἀπὸ τῆς γῆς σταδ. 
ἱκανοὺς Θ; μέσον τῆς θαλάσσης ἦν ΔΟΙῪΥΧ ἰὖ νρ αἱ Ρ]ο6υ; ἦν εἰς μέσον τῆς θαλάσσης Ὁ 26 οἱ δὲ µαθ. ἰδόντες αὐτὸν 
ἢ ΒΤ 4 πηΐη; καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ΟΙΙΥΥΧ αἱ ΡΙΘΓ; ἰδόντες δὲ αὐτὸν 33Θ ἰῦ να 97 ὁ ᾿]ησοῦς αὐτοῖς 
ΜΗ ΔΕ 191.: αὐτοῖς ὁ Ἴησ. ΟΙ,ΥΥ Χθ αἱ ΡΙ6Γ; αὐτοῖς ΝΤ) 5υτ ΟἿ οοΡ οἷς 
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670 ΤΗΕ σΑΙΗΙΜΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΗΥ 

Ματτ 14 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 80 βλέ- 
πων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, 
καὶ ἀρξάμενος καταποντἰζεσ- 
θαι ἔκραξεν λέγων Κύριε, 
σῶσόν µε. 81 εὐθέως δὲ ὁ 
Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει 
αὐτῷ ᾿Ολιγόπιστε, εἰς τί 
ἐδίστασας ; 
32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν 
εἰς τὸ πλοῖον 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 

88 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες 
᾿Αληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. 

84 Καὶ διαπεράσαντες 
ἦλθαν ἐπὶ τὴν γῆν 
εἰς Γεννησαρέτ. 

55 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν 
οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 

ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 
περίχωρον ἐκείνην, 
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ 

τ 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 

86 καὶ παρεκάλουν [αὐτὸν] 
ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασ- 

πέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
καὶ ὅσοι ἥψαντο 
διεσώθησαν. 

Μαβκθ 

51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς 
εἰς τὸ πλοῖον, 
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
καὶ 
λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 

[Οἵ ἈΤατὶς 15:89 (ξ178)] 

52 οὗ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς 
ἄρτοις, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρ- 
δία πεπωρωμένη. 

58 Καὶ διαπεράσαντες 
ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον 
εἰς Γεννησαρὲτ 

καὶ προσωρμίσθησαν. 
54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ 
τοῦ πλοίου 
εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν 

55 περιέδραμον ὅλην τὴν 
χώραν ἐκείνην 
καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάτ- 
τοις 
τοὺς κακῶς ἔχοντας 
περιφέρειν 

ὅπου ἤκουον ὅτι ἔστιν. 
56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο 
εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς 
ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτί- 
θεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, 
καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται" 
καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ 
ἐσώζοντο. 

.-. ....-.-Ψ͵ένρὖιωιωιωιι« «« τι -....-ῆῆὔῦῸΦΦῈΎΨΟΈ΄΄ᾧῸ  -.ἰὕς-{-ῸὖῦΦὋῸθἝΕῆ“Ππγπτπ;;;ρἙᾶΔΧαΛλ.λὸ πιο» ο«-Ὸ-π:'; ,  ϑῦοοϑρϑρϑϑττοο--. 
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ΤΗΕ 6ΠΗΜΑΝ ΟΡ ΤΗΕ ΑΙΙΠΙΒΑΝ ἨΟΙΚ 

80. ΒΑΤτινα ΝΙΤΗ ὉΝΝΑΡΗΕΝ ΗΑΝΗΡ 

Ματτ 16:1-20 

Τότε προσέρχονται 
τῷ Ἰησοῦ 
ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων 
Φαρισαῖοι 

καὶ γραμματεῖς 

λέγοντες 

9 Διὰ τἰ 
ε / ’ 

οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- 

τέρων ; 
οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας 
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
8. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 

[Οἱ νν 7-9 Ρεἰον] 

1158 29:18 

Νίαηκ 17:1-8 

Καὶ συνάγονται 
πρὸς αὐτὸν 

οἱ Φαρισαῖοι 
καί τινες τῶν γραμματέων 
ἐλθόντες ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 
2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθη- 
τῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθί- 
ουσιν τοὺς ἄρτους.- ὁ οἱ 
γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ 
νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθί- 
ουσιν, κρατοῦντες τὴν παρά- 
δοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 4 καὶ 
ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ ἰῥαντίσων- 
ται! οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα 
πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρα- 
τεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ 
ξεστῶν καὶ χαλκίων.-- 
5 καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 
Διὰ τἰ 
οὐπεριπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου 

κατὰ 
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- 
τέρων, 
ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν 

ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον ; 
ϐ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Καλῶς ἐπροφήτευσεν ᾿Ἠσαίας 
περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, 

ὡς γέγραπται ὅτι 
τς Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλε- 

σίν με τιμᾷ, 
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 

ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ" 

580 

ΜῊ πι: ΜΚ 7:4 βαπτίσωνται Θ Ὁ λαὸς οὗτος 
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ΤΗΕ άΑΙΗΙΗΕΡΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΟΥ 
υιού ---------

------ 

Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε 
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν ; 

4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν 
τέημα τὸν πατέρα 
καὶ τὴν μητέρα, 
καί 2΄΄ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" ̓ 
5 ὑμεῖς δὲ λέγετε 
Ὃς ἂν εἴπῃ 
τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί 

Δῶρον 
ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 
οὗ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα 

αὐτοῦ" 
ϐ καὶ ἠκυρώσατε 
τὸν [λόγον] τοῦ θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 

7 ὑποκριταί, 
-“ ᾽ / 

καλῶς ἐπροφήτευσεν 
Ἁ «- “Ὁ ᾽ / . 

περὶ ὑμῶν ᾿Ἠσαίας λέγων 

ϱ 3.“ Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χεί- 
.ν 

λεσίν µε τιμᾷ, 
"ἢ “ / 

ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 

ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ" 
9. μάτην δὲ σέβονταί με, 

Μαηκ Τ 

7 μάτην δὲ σέβονταί µε, 
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐν- 
τάλματα ἀνθρώπων") 

8 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν 
τῶν ἀνθρώπων. 

9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Καλῶς ἀθετεῖτε 
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, 
ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν 

τηρήσητε" 
10 Μωυσῆς γὰρ εἶπεν 
16 Ῥίμα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴν μητέρα σου, 
καί Σ΄ Ὃ κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" 
11 ὑμεῖς δὲ λέγετε 
Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος 
τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί 
Κορβάν, ὅ ἐστιν Δῶρον, 
ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 
12 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 

ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, 
19 ἀκυροῦντες 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
τῇ παραδόσει ὑμῶν 
ᾗ παρεδώκατε' 
καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ 
ποιεῖτε. 

[Οὐ νν ϐ, 7 ΔΡοΥ9] 

διδάσκοντες διδασκαλίας ἐν- 

τάλματα ἀνθρώπων.) 

π΄ οι ο ανν αν ης ο σε ο 55... -----ΞΞΕ----.--- 

ιἩὮκ 20:12; Ὠσοιῖῦ 5:16 2 Ἢ π 21:17 8 158 29:15 
ος ἱ/ὐοθσὐὔ0ουο0ὓ.«ἃὌἨὪΠΓή0σο0ς00σἍλ}ἨἨ/ἨήἨ/Ἠὐ/ὪὐῬὪῬσΓἼ΄οοο

---------------------------' 

ΜῊ πρ: Μύᾶ 15:0 νόμον 

ἍΜὸύὺ 15:5 αὐτοῦ ΨΙλ ΝΒ 5.1 στ; δαα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ ΟἸΝ Χθ (οπΠι αὐτοῦ) ἃ] ρ]εγ 
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ΤΗΕ ΟΗΜΑΧ ΟΡ ΤΗΕ σΑΠΜΙΠΜΑΝ ἨΟΠΝ 880 

Ματτ 16 

10 Καὶ προσκαλεσάμενος 

τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς 
᾽Ακούετε καὶ συνίετε" 

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 

στόμα 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, 
ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ 
στόματος 
τοῦτο κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον. 

12 Τότε προσελθόντες οἱ 
μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας 
ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 
τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; 
18 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν 

ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκρι- 
ζωθήσεται. 14 ἄφετε αὐ- 
τούς ἱτυφλοί εἰσιν ὁδηγοί" 

τυφλὸς δὲ 
τυφλὸν ἐὰν ὁδη γῇ, 
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
πεσοῦνται. 

16 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ 
Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν. 
16 ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ακμὴν 
καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸ στόμα 

Μληκ Τ 

14 Καὶ προσκαλεσάμενος 
πάλιν 

Α ” ” “Ὁ 

τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς 
Ε Ι “ / ᾿ 

Ακούσατέ μου πάντες καὶ 

σύνετε. 
15 οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ 
ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς 

αὐτὸν 
ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν" 
3 4 Α ια ἴω ΄ / 

ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκπορευόμενά 

ἐστιν τὰ κοινοῦντα 

τὸν ἄνθρωπον. 

17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ 
τὴν παραβολήν. 
18 καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως 
καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ έξωθεν 
εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸν ἄνθρωπον 
οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 
19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὖ- 
τοῦ εἰς τὴν καρδίαν 

Πισκη 6:39] 

Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς 

Μήτι δύναται τυφλὸς 

τυφλὸν ὁδηγεῖν ; 

οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 

ἐμπεσοῦνται; (40) 

ΜῊ πιρ: Μί 15:14 ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ [τυφλῶν] 

ΜῈ 7:16 οτι νυ ΔΝ ΒΤ)Δ 2 πγΐη σορ; δαᾶ εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω (ΞΞ- 4:23) ΑΌΝΝ ΧΘ ἰἴὉῦ νᾷ αἱ ρ]ογ 
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5 ΤΗΕ ΑΙΠΙΡΑΝ ΜΙΝΙΡΦΤΗΕΥ 

ΜαΑττ 16 ἢ Μαηκ Τ 
ο ᾽ 

εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, 
Α 3 3 Γω) αὶ 3 δ 9 ρα) 

καὶ εἰς ἀφεδρῶνα καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα 

ἐκβάλλεται ; ἐκπορεύεται ; 
/ / ἊΝ , 

πκαθαρίζων πάντα τὰ βρώ- 

ματα. 
20 ἔλεγεν δὲ ὅτι 

18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ] Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευ- 

στόματος όμενον 

ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, 
κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. | ἐκεῖνο κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον" 
19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας 

τῶν ἀνθρώπων 
οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ 

ἐξέρχονται ἐκπορεύονται, 

διαλογισμοὶ πονηροί, 
πορνεῖαι, κλοπαί, 

φόνοι, μοιχεῖαι, φόνοι, μοιχεῖαι, 

πορνεῖαι, κλοπαί, 
22 πλεονεξίαι, πονηρίαι, δό- 
λος, ἀσέλγεια, 
ὀφθαλμὸς πονηρός, 

ψευδομαρτυρίαι, 
βλασφημίαι. βλασφημία, 

ὑπερηφανία, ἀφροσύνη" 
20 ταῦτά ἐστιν 28 πάντα ταῦτα 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, | καὶ κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον. 

τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν 

οὐ κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΠ. ΤΗΕ ΘΥΕΟΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΙΟΡΕΝΕΣ, ξξὲ81, 82 

81. ΤΗΕ ΡΘΥΒΟΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΝΟΜΑΝ 

ΜαΑπτ 15:21-25 Μαηκ 7:24-90 

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς 
ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἀπῆλθεν 

εἰς τὰ μέρη Τύρου εἰς τὰ ὅρια Τύρου 
σος» χ νι ΡΥ 

καὶ Σιδῶνος. [καὶ Σιδῶνος]. 

ΜΙΚ 7:19 ἐκπορεύεται: ἐκβάλλεται δὲ 5 ΠΠΙΠ ΒΥΓ 8ἱΠ; ἐξέρχεται Ὦ; χωρεῖ ΥΥ 94 καὶ Σιδῶνος Πτι ΝΑΒΧ 
αἱ ρ]ο;; Ὠ1 ΔΘ 5 1ὖ 5.Γ βίη οἵο οπα 
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ΤΗΕ ΘΥΠΟΡΗΟΗΝΙΟΙΑΝ υΟΥΝΝΕΥ͂ δ81 

ΜατΊ 16 

23 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία 
ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 
ἐξελθοῦσα [ἔκραζεν] λέγουσα 

[ 1 Ἐλέησόν με, κύριε "υἱὸς 

Δαυείδ᾽ 
ἡ θυγάτηρ µου κακῶς 
δαιµονίζεται. 
28 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ 
λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν 
λέγοντες ᾿Απόλυσον αὐτήν, 
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 
94 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αρὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ 
εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου ᾿Ισραήλ. 
25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει 
αὐτῷ 

λέγουσα 
Κύριε, βοήθει μοι. 

96 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων 

καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 
27 ἡ δὲ εἶ ἢ εἶπεν 

, , 

Ναί, κύριε, 
.Ὶ / 

καὶ [γὰρ] τὰ κυνάρια 

Μαηκ Τ 

Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα 
ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυ- 

/ ας... 

νάσθη λαθεῖν 
25 ἀλλ) εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ 
περὶ αὐτοῦ, 

[σε Ματίς 10:47 (8141)} 

ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς 
πνεῦμα ἀκάθαρτον, 

ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ" 
96 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, 
ΓΣυροφοινίκισσαϊ τῷ γένει" 
καὶ ἠρώτα αὐτὸν 
“ Δ 4 ᾽ / 3 “Ὁ 

ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς 

θυγατρὸς αὐτῆς. 
27 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ 
” “Ὁ “ , 

Άφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ 

τέκνα, 
οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων 
καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 
« Ὶ ᾿ ’ Αἵ , ια) Φ 

ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ 
, / 

28 Ναί, κύριε, 
καὶ τὰ κυνάρια 
ὑποκάτω τῆς τραπέζης 

Ἐν ο ους.  . ο. υυἲ ἱἱἕἅυἵἶἶἛὔὝὤὋυὕὕὌἛἜθθ------------------ 

Μι 10:6 

α πορεύεσθε δὲ μᾶλλον 
πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου Ἰσραήλ. (ὃ71) 

ὝῊΗ πιρ: Μύ 15:22 ἔκραξεν υἱὲ 

Μι 15:27 γὰρ: οπι Β 1 ἰὔ 5.1 βῖπ Ρ65} εἴο 

ΜΕ 7:26 Σύρα Φοινίκισσα 

ΜΚ 7:98 καὶ: ἢ ΝΕ ΔΘ παῖπ ραϊιο ΡΟΞἢ είς; ἀλλὰ 

καὶ Ὁ 3 ἰῦ; καὶ γὰρ ΑἸΙΧ ἴὖ νρ αἱ Ρ]ου 
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581 

ΜαΑπττ 16 

ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τρα- 

πέζης 
τῶν κυρίων αὐτῶν. 
29 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 

εἶπεν αὐτῇ 
Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις" 
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. 

καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ 

τῆς ὥρας ἐκείνης. 

82. ΤΗΕ 

ΜαΑττ 15:20-591 

Καὶ ἐκεῖθεν ὁ 

Ἰησοῦς 

μεταβὰς 

ἦλθεν παρὰ 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, 

καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκά- 

θητο ἐκεῖ. 
80 καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ 
ἑαυτῶν 
Γχωλούς, κυλλούς, τυφλούς, 
κωφούς,ὶ καὶ ἑτέρους πολλούς, 
καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς" 

......ήῑθθ----------------------------
--- 

ΗΕ πι: Μὸύ 15:90 Τ....Τ 

ΒΕΤΌΟΕΒΝ ΤΟ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ 

ΤΗΕ «ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΟΥ 
'......  ῆπὕθθἜῶῆο “ο ὔθ------------ηηη-----

-------------- 

Μακ Τ 
3 Ψ ᾽ Δ αλ ’ 

ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων 

τῶν παιδίων. 

29 καὶ εἶπεν αὐτῇ 
Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 
ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου 

τὸ δαιμόνιον. 
80 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς εὗρεν 
τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ 
τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον 

ἐξεληλυθός. 

αΑΙΠ ΕΒΕ 

Μαηκ 7:81-Ὁ7 

Καὶ πάλιν ἐξελθὼν 

ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου 
ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπό- 

λεως. 

“ 

82. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τ 

κωφὸν καὶ μογιλάλον, 
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα 

ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 
88 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν 

ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ 
εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας 
ἥψατο τῆς Ὑλώσσης αὐτοῦ, 
84 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν 
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ΕΥΕΝΤ5 ΑΡΟΟΝΗΟ ΤΗΕΡ 5ΡΕΑ ΟΡ σΑΙΗΙΕΕ ᾷδυ 

Μαητ 16 

81 ὥστε [τὸν ὄχλον] 
θαυμάσαι 

βλέποντας κωφοὺς [λαλοῦντας] 

τ καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας 
καὶ τυφλοὺς βλέποντας" 
καὶ [ἐδόξασαν! τὸν θεὸν 
Ἰσραήλ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΣΧΠΙ. ΕΝΕΝΤΡ ΑΕΟὉΌΝΡ ΤΗΕ ΘΕΑ ΟΕ 6ΑΙΠΕΕ, ὃὲ 883-88 

88. «ΤΠΕ ΕΕΕΡΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΒ ΤΠΟΌΡΑΝΟ 

Ματτ 16:92-99 

Ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
προσκαλεσάμενος 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν 
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον, 

ὅτι [ἤδη] ἡμέραι τρεῖς 
προσμένουσίν μοι καὶ 

Μίαπκ τ 

οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει 
αὐτῷ Ἐφφαθά, ὅ ἐστιν Δια- 
νοίχθητι' 85 καὶ ἠνοίγησαν 

3 “Ὁ « ᾿ / ᾿Ὶ 3 / « 

αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ 
δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
καὶ ἐλάλει ὀρθῶς: 86 καὶ 

διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
λέγωσιν ὅσον δὲ αὐτοῖς διε- 
στέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον πε- 
ρισσότερον ἐκήρυσσον. 
817 καὶ 
«ς “Ὁ κα / 

ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες Καλῶς πάντα πε- 

ποίηκεν, 
ρ Α 1 Ἁ ον / 

καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν 

καὶ ἀλάλους λαλεῖν. 

Μαηκ 8:1-10 

Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος 
καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, 

προσκαλεσάμενος 
τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς 
2 Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον 

ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς} 
Γπροσμένουσίν μοι] καὶ 

α Οἱ Μι 14:18-28α (518) 

τρισὶν | προσμένουσιν 

α Οἱ Μις θ:80-46 (875) α Οἱ Τ1ς-9: 10-17 (9168) 

ΜῊ πρ: Μέύ 15:31 τοὺς ὄχλους | ἀκούοντας | κυλλοὺς ὑγιεῖς | ἐδόξαζον 8:32 ἡμέραις 

Μύ 15:31 λαλοῦντας : ἀκούοντας Β 3 ΙΠΙΠ; ἀκούοντας, ἀλάλους λαλοῦντας ΠΙΙΠ Ρρα10; ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας Σ 
32 ἤδη: Οἱ] Β 5.1 5ἷη οίς Μίς 5:1 μαθητάς θὰ ΝΌΤΙΔ ἰῦ νς οἱο; αὐτοῦ Δα ΑΒΙΥΧθ 5νγ βίῃ Ρ65Ἡ ἃ] 
ὈΙῸΓ 2 ἡμέραι τρεῖς Υἱ ΝΑΤ ΧΘ αἱ ρίθγ: ἡμέραις τρισί Ὦ: ἡμέρας τρεῖς Δ Θ΄ο --- μοι; οπι Β οὖς 
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88 

Μαπττ 16 
᾿ ” ῃ / : 

οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν 

καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
νήστεις οὐ θέλω, μή ποτε 
3 [ω] 9 “Ὁ « “Ὁ 

ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

“ 

88 καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
οἱ μαθηταί 
Πόθεν ἡμῖν 

ἐν ἐρημίᾳ 
ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι 

ὄχλον τοσοῦτον ; 
84 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πόσους ἄρτους ἔχετε: 
οἱ δὲ εἶπαν Ἕπτά, 
καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 
85 καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν 

86 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 

ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

᾿Ιησοῦς 

οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

97 καὶ ἔφαγον πάντες 
καὶ ἐχορτάσθησαν, 
καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασ- 
μάτων ἦραν 
ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις. 
58 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
Τ τετρακισχίλιοι ἄνδρες 
α χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων). 

α ΟἹ ΜῈ 14:21} (878) 

ΤΗΕ ΑΙΠΙΙΗΡΒΑΝ ΜΙΝΙΘΊΕΥ 

Μλαηκ 8 

οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν' 
8 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 
νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, 
ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ" 
καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν 
εἰσίν. 
4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις 
ὧδε 
χορτάσαι ἄρτων 

ἔπ᾽ ἐρημίας: 

5 καὶ ἠρώτα αὐτούς 
Πόσους ἔχετε ἄρτους ; 

« } τὴ « { 

οἱ δὲ εἶπαν ἙἩπτά. 

ὁ καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' 

Ν Δ " ς Δ ”/ 

καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 
ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ἵνα παρατιθῶσιν 
καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 
7 καὶ εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα" 
καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ 
ταῦτα παρατιθέναι. 
8 καὶ ἔφαγον 
καὶ ἐχορτάσθησαν, 
καὶ ἦραν περισσεύματα κλασ- 

μάτων 

ἑπτὰ σφυρίδας. 
9 ἦσαν δὲ 
ὡς τετρακισχίλιοι. 

ΜῊ τὰρ: Μύ 15:88 ὡς | παιδίων καὶ γυναικῶν 

Μύ 15:38 τετρακισχίλιοι: ὡς τετρακισχίλιοι ΒΘ παῖπ οὖσ 
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ΒΥΕΗΝΊ5 ΑΠΟΟΝΕΡ ΤΗΕ ΕΑ ΟΕ ΟΑΠ11.ῈῈ δ 84 

Ματτ 16 Νπαηκ 8 

389 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους | καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 

ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, 

καὶ ἦλθεν εἰς τὰὅρια Μαγαδάν. 

10 Καὶ εὐθὺς 
ἐμβὰς Τ εἰς τὸ πλοῖον 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 

84. ΡΕΜΑΝΡΙΝΑ Α ΒΙάΝ ΕΒΟΜ ἩΒΑΝΕΝ 

Ματτ 16:1-12 

Καὶ προσελθόντες 

Μαηκ 8:11-21 

Καὶ ἐξῆλθον 

[οἱ] Φαρισαῖοι καὶ Σαδδου- | οἱ Φαρισαῖοι 
καῖοι 

πειράζοντες 
[ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

1 

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

τὰ ᾽ “ 

ειπεν αυτοις 

[Π’'Οψίας γενομένης 
λέγετε 

Εὐδία, 
πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός" 

Ὦ καὶ πρωί 
Σήμερον χειμών, 
πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ 

οὐρανός. 

τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, 
τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν 
οὐ δύνασθε. 

. " “- » Αα 
καὶ ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ, 

ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ 
σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 

πειράζοντες αὐτόν. 

12 καὶ ἀναστενάξας 
τῷ πνεύματι αὐτοῦ Πισκε 12:54-56] 
λέγει Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 

Ὅταν ἴδητε νεφέλην 

ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, 

εὐθέως λέγετε ὅτι 

Ὄμβρος ἔρχεται, 

καὶ γίνεται οὕτως" 

δῦ καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 

ο 
͵ “ ἀπ... Ὁ “ 
εγετε Οτι Καύσων ἐσται, 

καὶ γίνεται. 

δ0 ὑποκριταί, 

τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ 
: στο ἐκ 

οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, 

τὸν ἱκαιρὸν δὲ) τοῦτον 

πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν; (8117) 

ΜΗ τις: Μύύ 16:1 ἐπηρώτων 

Μι 10:1 οἱ: οπι παῖπ ραιος ΟΥ 

ΜΕ 8:10 αὐτὸς 

9. 8 ᾿Οψίας . . . . δύνασθε ννἱἢ ΟὈΤΥΥ (ΟΠ1 ὁ οὐρανός' . . . . πυρράζει 
γὰρ) ΘΣ ἰῦ νς Ρο5Η ϱο0Ρ αἱ ρ]οςγ; ΒΝ πιῖῃ 5υγ βίη ος θίο οἵα 
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54 

Ματτ 16 ᾖ[Ματτ 12: 990] Μλακ 8 Πισκε 11: 2900] 

4 Τενεὰ πον- Τενεὰ πονηρὰ Τί ἡ γενεὰ αὕτη Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

ηρὰ ἐστιν" 

καὶ μοιχαλὶς καὶ μοιχαλὶς 

σημεῖον ἐπι- σημεῖον ἐπι- ζητεὶ σημεῖον ; σημεῖον ζητεῖ, 

ζητεῖ, ζητεῖ, 

καὶ σημεῖον 
᾽ [2 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

η ϑ Δ εἰ μὴ τὸ 
σημεῖον Ἰωνᾶ. 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾿]ωνᾶ 

ἀμὴν λέγωϊ, 

εἰ δοθήσεται 
τῇ γενεᾷ ταὐτῇ 
σημεῖον. 

ΤΗΒΕ ΑΙΙΠΙΕΒΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ͂ 

καὶ σημεῖον 

οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ 

ος ο. ἀπ 
εἰ μὴ τὸ 

τς ΤΟΣ λος 
σημεῖον ᾿]ωνᾶ. (8107) 

τοῦ προφήτου. 

(550) 
᾿ Α 9. Ἁ 

καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς 
ἀπῆλθεν. 

5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 
εἰς τὸ πέραν 
ἐπελάθοντο [ἄρτους λαβεῖν). 

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς 
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν 

ἄρτους, 
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον 
μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 

Πισκη 12: 10] 

15 καὶ ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς 

λέγων 

Ὁρᾶτε, βλέπετε 

ἀπὸ τῆς ζύμης 

ϐ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς διεστέλλετο αὐτοῖς 
αὐτοῦ πρῶτον 

Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἑαυτοῖς 

ἀπὸ τῆς ζύμης 

Προσέχετε 

ἀπὸ ἀπὸ τῆς ζύμης, 
ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, 

τῶν Φαρισαίων (8111) 
καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου. 
16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλ- 
λήλους 
ὅτι 
ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 
17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς 
Τί διαλογίζεσθε 

τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων. 
7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 

τῶν Φαρισαίων. 

λέγοντες ὅτι 
Ἔλρτους οὐκ ἐλάβομεν. 
8 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, 
ὀλιγόπιστοι, 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 
9 οὔπω νοεῖτε, 

«“ ᾽" ᾽ ” ο ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 
οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; 

-.-ωωωωωωωιιιοοοο οσ ιυιυ]οοο ιν. 7... τς ΠἷΠἿἝὝἽἝἽἝὝΠΓ΄΄ ́  ΄““΄“΄“ἷ΄ἷ“ἷ΄ἷ“ἷ΄πτ.-΄ρὖσπΠπ:1ττὦο “΄πτ;ῷχΧῷΧχᾳΠ τ τ τττὖὔὺὺ-- Ῥ -ἠἐὀἠ-αἧςἙἐς---οςςΎᾺῈΥγΡ Ύῦς Υ Έ ἢΣ.:εὟ-ς.Ὑ--Ὸ 

ΝΗ πιρ: ΝΟ 16:5 λαβεῖν ἄρτους ΝΤ 85:12 ὑμῖν 

Μὸύ 16:4 σημ. ἐπιζητεῖ: Ἑ σημ. αἰτεῖ: 1) ζητεῖ σημεῖον: Θ σημῖον ζητῖ Τις 8:17 γνοὺς ΙΓ ΒΔ «ορ οἵς; 
ΣΑΟΡΊΥΧΟΘ 6 1 βυτ βίῃ αἱ ρον δαὰ ὁ ᾿Ιησοῦς 
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ΡΗΥΕΝΤΊΡ ΑΠΟΟΝΟΡ ΤΗΕ 5ΕΑᾺΑ ΟΡ ΑΠΕ δ 
ο... ο... ο.  ΉῊΉῬΉΞ’ ’΄-“ ΄ ὌΟςῬο.--ς-.ςςςς-ς-.ς--... . Ῥὀ.---. 

Ματ 16 Μίληκ 8 

πεπωρωµένην ἔχετε τὴν καρ- 

δίαν ὑμῶν ; 
18 1 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ 
βλέπετε 

3 " ᾿ Ω ’ 1. 
καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε ; 

οὐδὲ μνημονεύετε 19 καὶ οὐ μνημονεύετε ὅτε 

τοὺς πέντε ἄρτους τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα 

τῶν πεντακισχιλίων εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, 

καὶ πόσους κοφίνους πόσους κοφίνους 
να ὁ / ῃ " : 
ἐλάβετε; κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; 

λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα. 
10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 90 ὅτε Τ τοὺς ἑπτὰ 
τῶν τετρακισχιλίων εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
καὶ πόσας σφυρίδας ἐλάβετε;] πόσων σφυρίδων πληρώματα 

κλασμάτων ἤρατε; 
η) “ ) “Ὁ ε / 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἑπτά. 
21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

11 πῶς οὐ νοεῖτε Οὔπω συνίετε; 
ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν ; 

προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης [Οἵ ν 15 ἃρονθ) [ΟἹ Τα1κο 19:10 4Ρογθ] 

τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων. 
12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ 
εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς [ΟΥ̓ Ίμακο 12:10 ἃθον6) 

ζύμης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ 
τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων. 

86. ΤΗΕ ΒΙΙΝῸ ΜΑΝ ΟΕ ΡΒΕΤΗΡΑΙΡΑ 

Μαηκ 8:22-260 

Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 
. ᾽ α ὁ ο ’ “ ᾿ [ο ω οσο.) Ῥ ᾽ Α ΝΕ “ 

ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς 

κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα [αὐτόν ΕΠ 

τι βλέπεις.) 24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ 

περιπατοῦντας. 95 εἶτα πάλιν ἔθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, 

καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν [τηλαυγῶς! ἅπαντα. 20 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον 

αὐτοῦ λέγων Μηδὲ εἰς τὴν κὠμην εἰσέλθῃς. 

.--..ιωιω“Ἁ“ωἍ4͵1͵1͵ιι-ῃἽ
.-Ξ.;,Ἠ ''ᾶμ απ ΙΜωωυσα ωμά 

11ου 5:21; Ἐζοι 12:2 
--- τ ο - 

ΨῊΗ πι: ΜΚ 8:20 καὶ 93 αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 25 δηλαυγῶς 

ΜΚ 8:19 πόσους νΥνἱ ἢ ΑΒΙΝ Χ ἃ] ΡΙΟΥ; καὶ πόσους ΝΟ ΏΝΤΔΘ οἷα 21 οὔπω Ντι ΝΟ Δ οἵο; πῶς οὕπω 

ΑΏΥΥ Χο Ιέ ρος5Ἡ οἵα; πῶς οὐ Ὦ πιίῃ ὃ 16 ορ οἵα; πῶς οὖν οὕπω ΠΙΙΠ Ῥ8ι6 Θΐο --- συνίετε: Β νοεῖτε: [10 συννοεῖτε 
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δ80 ΤΗΕ ΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΘΤΕΥ 
ος  .  υὔἧυυ-υὔ«ἆἧὐἧὐὐἥή--θθῬἨΓΠ//ΓΠήσῬσῬΓῬήθήϐϐθθθ--

---- 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙΝΥ. ΙΟύΕΝΕΥ ΤΟ ΟΑΕΘΑΕΕΑ ΡΗΠΙΡΡΙ, 5986-91 

Ματτ 16:19-20 

Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἰς τὰ µέρη 
Καισαρίας τῆς Φιλίππου 

ἠρώτα 
Ν , ᾽ ἴω 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

λέγων 
Τίνα λέγουσιν οἱ 
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ 
14 οἱ δὲ εἶπαν 
Οἱ μὲν 
Ε / Δ / 

Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 

ἄλλοι δὲ ᾿Ηλείαν, 
“ δ ᾽ / 4Ἡ 

ἕτεροι δὲ ᾿Ἱερεμίαν ἢ 

ἕνα τῶν προφητῶν. 

ἄνθρωποι 

ἀνθρώπου ; 

15 λέγει αὐτοῖς 
« ο) Δ [ , 5. Ὁ 
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; 

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος 

εἶπεν 
τοι 4 ᾿ς ἀν ς 
Σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ, 
“ΜΡ “Ὁ .“ Ἁ Α 

Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ 
ἊΝ ᾽ ᾽ / 

αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι 
᾽ τε / ε ο . 
ἀλλ᾽ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν [τοῖς] 
οὐρανοῖς 15 κἀγὼ δὲ σοι 
λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω 
μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι 
ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς' 
19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 

86. ΡΕΤΊ 5 ΟΟΝΕΕΡΡΙΟΝ 

Μαηκ 8:27-0 

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
εἰς τὰς κώμας 
Καισαρίας τῆς Φιλίππου" 
καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
λέγων αὐτοῖς 
Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 

εἶναι ; 
28. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες 
ὅτι 
Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 
καὶ ἄλλοι ᾿Ηλείαν, 
ἄλλοι δὲ ὅτι 
εἷς τῶν προφητῶν. 

29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς 
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ; 

ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
λέγει αὐτῷ 
τιν Φε / 
Σὺ εἶ ὁ χριστός. 

Ίσκε 9:15-21 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ 

μόνας 

[συνῆσαν] αὐτῷ οἱ μαθηταί, 

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 

λέγων 
Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν 

εἶναι; 
19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 

Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, 
ἄλλοι δὲ ᾿Ηλείαν, 
ἄλλοι δὲ ὅτι 
προφήτης τις τῶν ἀρχαίων 
ἀνέστη. 
20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι 
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν 
Τὸν χριστὸν 
τοῦ θεοῦ. 

ο . . .  ' . --ἲ« -ὡἅΓἕἧἅἃ“ὣοΌὥσυουὅἅΓθθθθθθθ----------------
----- 

ΨῊ πὰρ: Τκ 9:15 συνήντησαν 

Μί 16:19 τίνα νυ ΝΒ νᾷ οὸρ οἵςε; ΟΌΤΥΥ ΧΘ 1Ὁ 5.1 βίη ΟἿ ἃ] ρ]6γ δα με (ΟΥ̓ α[Γἴθγ λέγουσιν) 
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ύΟ0ΕΡΝΕΥ ΤΟ ζσΑΒδΑΡΕΒΑ ΡΗΠΗΡΕΡΙ δδ7 

Ματτ 16 Ἀῖληκ 8 {ΌῪ0}4ἁ2ἁἹ 9 

καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρα- 

νοῖς, 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρα- 

νοῖς. 
90 Τότε [ἐπετίμησεν τοῖς | 30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 21 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς 
μαθηταῖς παρήγγειλεν 

ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ἵνα μηδενὶ λέγωσιν μηδενὶ λέγειν 

ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός. | περὶ αὐτοῦ. τοῦτο, 

81. 505 ΕΟΒΕΤΈΙΙΚ ΗΙ5 ΡΕΑΤΗ 

Ματτ 16:21-25 Μακ 8:91--9:1 Ίσκε 9:22-27 

δΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο Ἴη-] Καὶ ἤρξατο διδάσκειν εἰπὼν 

σοῦς Χριστὸς αὐτοὺς 
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

ὅτι δεῖ αὐτὸν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου | ὅτι ὃ Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώποι 

εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ 

πολλὰ παθεῖν πολλὰ παθεῖν πολλὰ παθεῖν 
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 

καὶ ἀρχιερέων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἀρχιερέων 

καὶ γραμματέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ γραμματίων 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ ἀποκτανθῆνα: καὶ ἀποκτανθῆναι 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἐγερθῆναι. ἀναστῆναι" [ἐγερθῆναι.. 

Μι 15:15 

α ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ 
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. (97) 

Τικ 17:25 

ὃ πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν 

πολλὰ παθεῖν 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. (8138) 

ΟΓΜΙ1Ι7:29, 28 (890); 20:18 ὃ Οὐ ΜΚ 9:31 (890); 10:88, 94 Οἱ αἶδο [κ 9:44 (890); 18: 9]- 

(8139) (81599) 99 (8199) 

ΜΉ πι: Μί 16:20 διεστείλατο 1. 9:22 ἀναστῆναι 

4 ΜΝΙς 85:31 μετὰ τρεῖς ἡμέρας : τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ΑΥ̓͂ τηΐῃ 2 1ῦ 5.1 5'η Ρο5Η θῇς 1 Θ: 22 τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ: Ὁ 7 

Πέ 5υτ 5ἶἵπ οἷς μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς 



Ματ 16 

22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ 

Πέτρος 
ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ 
λέγων] “Ἱλεώς σοι, κύριε" 
οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 
28 ὁ δὲ στραφεὶς 

εἶπεν τῷ Πέτρῳ 
Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ᾿ 
σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

24 Τότε [ὁ] ᾿Ιησοῦς 

εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
αΕῖ τις θέλει ὀπίσω μου 

ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 
25 ϑὸς γὰρ ἐὰν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτὴν 

ΤΗΕ ΟΑΙΠΠΕΑΝ 

Μαηκ 8 
20 - οὶ ͵ Ὶ / 92 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον 
5 / 

ἐλάλει. 
καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος 

αὐτὸν 
ἤρξατο ἔπιτιμᾷν αὐτῷ. τ 

88 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει 
Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, 

ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

84 Καὶ προσκαλεσάμενος 
τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ 
εἶπεν αὐτοῖς 
αἴ τις θέλει 
ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

ὀπίσω μου 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

85 δὸς γὰρ ἐὰν θέλῃ 
τὴν [ἑαυτοῦ ψυχὴν! σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν" 

ΜΙΝΙΘΤ ΕΥ 

{0} ΚῈ 9 

28 "ἔλεγεν δὲ 
πρὸς πάντας 

στὶς 

ἔρχεσθαι, 
[2 ῃ 1 ε Χ 
ἀρνησάσθω' ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καθ᾽ ἡμέραν, 
Α 3 / 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

24 δὸς γὰρ ἂν θέλῃ 
τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν' 

θέλει ὀπίσω μοι 

.. ἆΈέσ - -ὔὐὅ πο 1ἨἨΠήἨήῆϐ1ἨἨἨήἨἛῬἛ------ 

Μι 10:58 

α καὶ ὃς οὗ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, 
οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. (94) 

Μύ 10:99α 

ὃ ὁ εὑρὼν 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀπολέσει αὐτήν, 

ΤΙ 14:27 

α ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 
ἑαυτοῦ 

ον ᾿ 
καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, 
οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 

(8124) 

Τ]ς 17: ὅὃδα 

ὃ ὃς ἐὰν ζητήσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι 
ἀπολέσει αὐτήν, 

Ὢ.. ή σ«-ᾱιις θθθθθθῬῬῬθῬθθ-----
 

ΜῊ πὰρ: Μύ 16:22 λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν ΜΕ 5:35 ψυχὴν αὐτοῦ Τ]ς 9:28 ἀπαρνησάσθω 

ἶἾυὕυ-υ-ὑὐ σσ 

ΜΙ 8:34 ἐλθεῖν ἢ ΧΒΙ, 4 1 ρο5δΗ. εἴο; 
35 ἑαυτοῦ ψυχὴν Ὑγἱ ἢ Ὦ ΟΥ; ψυχὴν αὐτοῦ ΦΑΘΌΠΥΨ ΧΔΘ αἱ Ρ]ον 
ἀπαρνησάσθω ΒΟΉ Χ ἃ] ΡΙ6Γ --- καθ’ ἡμέραν ψύ ἀΣΑΒΤΜΥΥ Θ 58} σορ 551 ΟἿ Ῥθ6δΗ; 
αἱ Ῥ]6γ ΟΠΙ 
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ἀκολουθεν ΟΡΥΥΧΟΘ ἰὖῦ νᾷ αἱ ρ]ες; ἐλθεῖν καὶ ἀκολουθὶν Δ 
Τ]ς 9:29 ἀρνησάσθω ΨΙα ΧΑΡΤ Θ εἰς; 

ΟΡΝΧΔ 7 Τὸ 8υτ βίη 588 



ΨΟΟΝΝΕΥ ΤῸ ΟΑΒΒΑΒΕΑᾺΑ ΡΗΠΠΡΡΙ 

Ματτ 16 

αὓς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 

εὑρήσει αὐτήν. 
20 τί γὰρ ὠφεληθήσεται 

ἄνθρωπος 
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ 
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ; 

ἢ τί δώσει ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ; 

27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου 

ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, 
καὶ τότε “΄ ἀποδώσει ἑκάστῳ 

" [ο " 2) 
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 

Μληκ 8 

αὓς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν [ἐμοῦ 

ΑἹ [ο ᾿ 

καὶ] τοῦ εὐαγγελίου 
σώσει αὐτήν. 
86 τί γὰρ [ὠφελεῖ 
ἄνθρωπον" 
κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον 
καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ; 
87 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
88. δὸς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

{Ὺ0}κε 9 

αὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, 

οὗτος σώσει αὐτήν. 
25 τί γὰρ [ὠφελεῖται 

ἄνθρωπος 
κερδήσας τὴν κόσμον ὅλον 
- Ν ν ’ Ἂ 

ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιω- 

θείς ; 

20 δὸς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 

“Ὁ ει “Ὁ ᾽ ’ 

τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται, 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

Μι 10:990 

4 καὶ ὁ ἀπολέσας 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ 
εὑρήσει αὐτήν. (874) 

Μι 10: 95 

ὃ ὅστις [δὲ ἀρνήσηταί µε 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (ὃ 79) 

1:1 17: 990 

α ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 

ζωογονήσει αὐτήν. (8199) 

1Κ12:9 

ὃ ὁ δὲ ἀρνησάμενός µε 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 
ἀπαρνηθήσεται 
ἐνώπιον 

(8111) τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 

1ῬΒ 62(61) :12; Ῥτον 24:12 

ὙῊ παρ: ΜΚ 8:26 ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπον 1 9:25 ὠφελεῖ 

Μύ 16:26 ὠφεληθήσεται ΨἴΙι ΔΕ ΤΘ 8. πηΐη 5αἩ ΟΡ οἷο; ὠφελεῖται ΟΡΟΥ ΧΔ ΙΤ νρ ἃ] ρ]ος 
36 ὠφελεῖ νν ἢ ΒΙΥΝ 8 ἰῦ 5.} βίη Ρο5Η οἵα; ὠφελήσει ΔΟΡΧΔ0 [ἰῦ νᾷ ἃ] ρ]ου ---- ἄνθρωπον 

Υἱῷ ΒΙ8 οίο; τὸν ἄνθρωπον ΔΟΞΓΊΥΘ σὕο; ἄνθρωπος ἃς ΙΧ Δ οἷο --- κερδῆσαι . . 
εν ζημιωθῇ ΑΟΡΙΝΥΧΔΘ αἱ ρἱοΓ 

καὶ: Ὦ 4 ἰὖῦ οἵα οὔ 

ἐὰν κερδήσῃ « 
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ΝΙΚ 85:35 ἐμοῦ 

εν ζημιωθῆναι ΝΙ( ΝΒ; 
Τις 9:25 ὠφελεῖται: ὠφελεῖ ΝΟ Τ) --- ἄνθρωπος: ΙΤ) Ἐ ἄνθρωπον 



δ δ᾽ ΤΗΕ σΑΙΗΠΙΗΡΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΙΥ 
--... ..  .........ἲἧήἥὭθὕ----------------------

--αα ττ τ᾽“ 

Ματ 16 

ὑμῖν ὅτι 
ὧδε ἑστώτων 

28 ἀμὴν λέγω 
εἰσίν τινες τῶν 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανά- 

του 
.“ ν.᾿ ” 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ. 

Μαηκ 9 

1 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανά- 

του 
“ ".᾿ ” 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Τσκε 9 

27 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστη- 

κότων 
οἱ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου 

ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

88. ΤΗΕ ΤΕΑΝΡΕΙαΓΕΑΤΙΟΝ 

Ματτ 1Τ.1-19 

Καὶ μεθ) ἡμέρας ἓξ 
παραλαμβάνει ὁ ᾿]ησοῦς 

τὸν Πέτρον 
καὶ τ ᾿Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 

ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 

2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 

αὐτῶν, 
Α ” Ν { 

καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 

λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 

8 καὶ ἰδοὺ 

ὤφθη αὐτοῖς 

Μωυσῆς καὶ ᾿Ηλείας 
συνλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ. 

Μαηκ 9:2-18 

Καὶ μετὰ ἡμέρας ἕξ 
/ ς ᾽ 9) 

παραλαμβάνει ὁ ᾿ησοῦς 
τὸν Πέτρον 
καὶ τὸν ᾿Ἰάκωβον καὶτ ᾿Ιωάνην, 

κ 2 / ᾿ Νὴ 3 » 

καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 
- Δ ) 5." / 

ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. 

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 

αὐτῶν, 

8. καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔγένετο 

στίλβοντα λευκὰ λίαν 
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ 
δύναται οὕτως λευκᾶναι. 
4 καὶ 

ὤφθη αὐτοῖς 

Ἠλείας σὺν Μωυσεῖ, 

καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες 
᾿Ιησοῦ. 

τῷ 

Ίσκε 9:28-96 

Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λό- 

γους τούτους 
« ᾿ ε , ᾽ ΟΥ̓ τ 

ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ 
ΑΥ 

παραλαβὼν 
Πέτρον 
καὶ ᾿Ιωάνην καὶ ᾿Ιάκωβον 

ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι. 
29 καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν 
τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ 
ἕτερον 

καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτων. 

90 καὶ ἰδοὺ 

ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, 

οἵτινες ἦσαν 
Μωυσῆς καὶ ᾿Ηλείας, 

ας... . ἱἣἅἄὤἶ(“ἥἶ--....ι οί συ ο -υ-υᾱὔυ--Ὄ-ὕ------------ 

ΝΗ πρ: Μί 1Τ:1 τὸν 

ναςο:-ςδ οἵα.... 

ΜΙς 9:2 τὸν Τις 9:25 καὶ 
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λευκᾶναι: Χ 9 ἰὖῦ 5.1 5ἷη ΟΠΙ; Ὦ ΡΟ5Η ὡς οὐ δύναταί τις λευκᾶναι ἐπὶ τῆς γῆς 



ὐΟῦ0ΒΝΕΥ ΤῸ 6Α4ΗΒΡΑΜΚΕΑ ΡΗΙΠΜΕΡΡΙ 55 
συ υὔᾷᾱἃὉἃΓ--θῬΏῆ ο θθθθθθθ-------------

----- 

Ματτ 1Τ 

4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν τῷ ᾿Ιησοῦ 
Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι" 
εἰ θέλεις, 
ποιήσω ὧδε ἱτρεῖς σκηνάς), 
σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν 

καὶ ᾿Ηλείᾳ μίαν. 

[σεν 60 ροα]ον| 

5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἰδοὺ νεφέλη φωτινὴ 

ἐπεσκίασεν αὐτούς, 
[Ὁ ν 60 ρο]ον] 

καὶ ἰδοὺ φωνὴ 
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
αθὑτός ἐστιν ὁ υἱός µου 
ὁ ἀγαπητός, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα" 
ἀκούετε αὐτοῦ. 
ϐ καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν 
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 
7 καὶ προσῆλθεν ὁ ᾿]ησοῦς 
καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν 
Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 

. 

Μληκ 9 

5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ 
ε ΠῚ / ᾽ 

Ραββεί, καλόν ἐστιν 
ε τα - 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 

καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, 
σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν 

- ᾽ , / 

καὶ ᾿Ἠλείᾳ μίαν. 
ϐ οὐ γὰρ ᾖδει τί ἀποκριθῇ, 

ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 

7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, 

[ΟΙ ν 6) αβονα] 

κι .} , Α 

καὶ ἔγένετο φωνὴ 
3 “Ὁ / 

ἐκ τῆς νεφέλης 
α ο / 3 « ε/ 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου 
ὁ ἀγαπητός, 

3 ᾿ς ᾽ Ὁ 

ακουετε αυτου. 

[Οὐ ν θὐ αβογο] 

[0Ὺ}΄75:Ά)ῈὲῈ 9 

31 οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ 
ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ 

ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερου- 

σαλήμ. 32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ 
οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι 

ὕπνῳ' διαγρηγορήσαντες δὲ 
εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνε- 
στῶτας αὐτῷ. 
93. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρί- 

ζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
εἶπεν ὁ Πέτρος 
πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν 
Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 

καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, 
μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ 

᾿ ’ [ 

καὶ μίαν ᾿Ηλείᾳ, 
μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 

[Οὐ ν 940 Ῥε]ον] 

84 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος 
ἔγένετο νεφέλη 

καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς" 
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν 
αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 

85 καὶ φωνὴ ἐγένετο 
3 [ΩΣ / [, 

ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα 
αρὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου 

ὁ ἐκλελεγμένος, 

αὐτοῦ ἀκούετε. 

[Οὐ ν 540 αβονθ] 

α Οἵ Μι 8:17 (818) α Οἵ ΜΚ 1:11 (818) «ΟΥ̓ΤΑ 3:99 (18) 
-.͵͵͵ι͵4͵ιιωι“ιι

ττττ{π ττω.πι:ιιτιπι͵͵ο..Ἐ  ͵ςἘςἘςἘΚ-͵ςἘςἘς.ς͵ς͵ς.ςςςς.ς-.--ςςκ Κ.:-.-:-  ἠ[ΓἙΧΊ|Ὠ, ,κ“..-..-.-ἨὨὄΞ- ι--ν.-οὄϑὕ.Ξ. 

ΝΗ πρ: Μῦύὺ 17:4 σκηνὰς τρεῖς 
ἔτι ο “θῬῬθθθθθθθθθθθθ---

------ 

Ί]ς 9:35 ἐκλελεγμένος ΜΙ ΝΒΙΞ 8 ἰῦ 5.Γ δίῃ 54 ΟῸΡ θἱς; ἐκλεκτός Θ; ἀγαπητός ΑΟΡΗΝΥΧΝ 5 1 νρ 
βντ Οὐ Ρ65}} οίο; Ὁ οίο αάά ἐν ᾧ ηὐδόκησα 
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588 ΤΗΕ ΑΙΗΙΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ 

Μαπττ 11 

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς αὐτῶν 

.ς/ τ 

οὐδένα εἶδον 
η πο Πο ολη [ο / 

εἰ μὴ ᾽αὐτὸν' ᾿]ησοῦν μόνον. 

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 
ἐκ τοῦ ὄρους 
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ 
λέγων 
Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα 
ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ νεκρῶν [ἔγερθῇ!. 

Ἰησοῦς 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
οἱ μαθηταὶ λέγοντες 
Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν 
ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Πέ Ἠλείας) μὲν ἔρχεται καὶ 
“ἀποκαταστήσει᾽᾽ πάντα" 

[0ος ν 120 Ῥε]οπ] 

12 λέγω δὲ ὑμῖν 
ὅτι ᾿Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, 
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
᾽ ν᾿ ᾿ / ᾽ ᾿ “Ὁ 

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ 
ὅσα ἠθέλησαν" 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 

18 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ 
ὅτι περὶ ᾿Ιωάνου τοῦ βαπ- 

τιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

Να] 4:51 (3:93 8) 

Μλαηκ 9 

8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 

οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν 
εἰ μὴ τὸν ᾿]ησοῦν µόνον]. 
9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 

[ἐκ] τοῦ ὄρους 
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 

μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, 
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 
10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν 
πρὸς ἑαυτοὺς 

συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῆναι. 
11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες 
Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς 
ὅτι ᾿Ηλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; 
12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς 
1 Ἠλείας”) μὲν ἐλθὼν πρῶτον 
“ἐἀποκατιστάνει᾽᾽ πάντα, 
καὶ πῶς γέγραπται 
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδε- 

νηθῇ ; 
18 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν 
ὅτι καὶ ᾿Ηλείας ἐλήλυθεν, 

καὶ ἐποίησαν αὐτῷ 
ὅσα ἤθελον, 

[Οἵ ν 120 Ρουθ) 

" ῃ 5). ἐἢ 9 τη. 
καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

Ίσκε 9 

86 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν 
φωνὴν 

εὑρέθη 
᾿]ησοῦς μόνος. 

᾿] ᾽ 9 [ 3 ᾽ " 

καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ 

ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 

ΜῊ πι: Μύᾶ 17:8 τὸν 9 ἀναστῇ Μᾷκ 9:8 ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν 9 ἀπὸ 
--------- ----------ς-ς-ςςςς-ς-ςςςς-ς--ςςἘς-----  ---ΞΞἸΘΘ στ τ τ τη 

Μὺύ 17:8 αὐτὸν 
τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον 8} 

᾿Ιησοῦν µόνον ΥΪΓ ΒΘ; 
9 ἐγερθῇ να ΒΏ; δ ΠΣ ΝΟΥΘ ἃ] ρου 

Ἠγ ΟΠΠ αὐτὸν; 

49 ἃ] ΡΙ6Γ; οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γρ. 1; 4 ἴῦ νΕ 
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᾿Ιησοῦν αὐτὸν µόνον ἐξ; 
ΜΕ 9:11 οἱ γραμματεῖς νυνὶ ἢ ἈΒΟΌΝ 

μόνον τὸν ᾿Ιησοῦν Ὦ ἵυ να 



ΨΟΟΝΝΕΥ͂ ΤΟ ΟΑΕΒΘΑΚΕΑ ΡΗΙΙΠΗΕΡΙ δ 89 

Μαπττ 17:14-0 

Καὶ ἐλθόντων 

πρὸς τὸν ὄχλον 

προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος 
γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 
15 Κύριε, ἐλέησόν 

«; 

μου τὸν υἱόν, 

“ / Ν αλ 

ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 
[έχει], 

πολλάκις γὰρ 
πίπτει εἰς τὸ πῦρ 
καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ' 
16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 
τοῖς μαθηταῖς σου, 

καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν 
αὐτὸν θεραπεῦσαι. 
17 [ἀποκριθεὶς δὲϊ ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν 
Ὦ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμμένη, 

89. ΤῊΝ ἘΡΙΠΕΡΤῚΟ ΒΟΥ 

Μαηκ 9:14-29 

Καὶ ἐλθόντες 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 

Ίσκε 9:37-43α 

Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ 
κατελθόντων αὐτῶν 
ἀπὸ τοῦ ὄρους 

εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς | συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 
καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας 
πρὸς αὐτούς. 15 καὶ εὐθὺς 
πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν 
ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προσ- 
τρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 

10 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς 
Τί συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς ; 
17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς 
ἐκ τοῦ ὄχλου 
Διδάσκαλε, ἤνεγκα 

τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, 

" ο " . 
ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον 

18 καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν κατα- 
λάβῃ 
ῥήσσει αὐτόν, 

ΑἹ 3 / 3 / 1 

καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς 
ὀδόντας καὶ ξηραίνεται" 

[Οὐ ν 22 Ῥο]ου] 

" ἡ 

καὶ εἶπα 
τοῖς μαθηταῖς σου 
“ ᾽ Δ 3 / 

ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, 
καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 

19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς 
λέγει 
ων ” 

Ὦ γενεὰ ἄπιστος, 

88 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου ἐβόησεν λέγων 
Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπι- 
βλέψαι 

ἐπὶ τὸν υἱόν μου, 
ὅτι μονογενής μοί ἐστιν, 
89 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει 

αὐτόν, 
καὶ ἐξέφνης κράζει, καὶ 

σπαράσσει αὐτὸν 
μετὰ ἀφροῦ 

3 Αν ᾽ [ο 

καὶ μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

συντρῖβον αὐτόν) 

40 καὶ ἐδεήθην 
τῶν μαθητῶν σου 
ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, 
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿ησοῦς 
εἶπεν 
Ὦ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμμένη, 

ΜΗ πι: Μί 17:15 πάσχει 17 [τότε] ἀποκριθεὶς 
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Ματτ 17 

“ , τε ο) " ει 

ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι ; 

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; 

φέρετε μοι αὐτὸν ὧδε. 

[Οἵ ν 150 αβογθ] 

18 καὶ ἐπετίμησεν 
αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 

καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
δαιμόνιον" 

Μαπκ 9 

ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
φέρετε αὐτὸν πρός µε. 
20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
αὐτόν. 

Δ 3 κι ᾽ ν" 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
τὸ πνεῦμα 

᾽ ᾿ / ᾽ ᾿ 

εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, 
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο 
᾽ / Ν 3 ; 

ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτη- 

σεν τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος 
χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν 
αὐτῷ; 
22 ὁ δὲ εἶπεν 
καὶ πολλάκις 
καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν 
καὶ εἰς ὕδατα 
“ 5 / ΦΚΡΕ, 
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν 
ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν 

δὴ ᾽ ᾽ ε ο) 

σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

28 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
ΠΡΟ] Εϊ δύνῃ, πάντα δυνατὰ 

ἴον , ᾽ 1 

τῷ πιστεύοντι. 24 εὐθὺς 
κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου 
ἔλεγεν Πιστεύω βοήθει 
µου τῇ ἀπιστίᾳ. 
25 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Τησοῦς 
ἐπισυντρέχει ὄχλος 
ἐπετίμησεν 
τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
λέγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον καὶ 
κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω 

” 3 ᾽ Ἂ ᾿ “ 

σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι 
εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 
20 καὶ κράξας καὶ 
σπαράξας ἐξῆλθεν" 
καὶ ἔγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε 

δὴ Ἁ / “ ᾽ , 

τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέ- 
θανεν. 

27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας τῆς 
χειρὸς αὐτοῦ 

Ἔκ παιδιόθεν" 

μα 

οτι 

πολλὰ 

Ίσκε 9 

ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς 
καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 

42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ 
ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον 

καὶ συνεσπάραξεν᾿ 

ἐπετίμησεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, 

ΜῊ πρ: ΜῈ 9:2: " 
τὸ 
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Ματτ 17 

καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνης. 

19 Τότε προσελθόντες 

« ΑἹ “ ᾽ ἴω 

οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ 
κατ᾽ ἰδίαν εἶπαν 
Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
᾿ “Ὁ ᾽ ΑΞ 

ἐκβαλεῖν αὐτό; 

20 “ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς 
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν' 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν 

ἐκεῖ, 
η 

καὶ µεταβήσεται, 
ΝΥ ᾿ ” { « “Ὁ 

καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

Μακκ 9 

ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 

90}ἅβΚὲ 9 

καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα 

Α ᾽ , ᾽ ζω |) 

καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ 
αὐτοῦ. 
48 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες 
ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 

25 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ 
εἰς οἶκον 

« , ᾽ “Ὁ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν 
“ « ο) ΄ 3 / 

Οτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκβαλεῖν αὐτό; 

Πισκε 17: 6] 

Πεῖπεν δὲ ὁ κύριος 

Εἰ ἔχετε πίστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, 

ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ] 

Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 

ἐν τῇ θαλάσσῃ; 

(8151) 
« ΄ -“, «- ο) 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσ- 

εὐχῇ. 

Μι 21:21 

α ἀπυκριθεὶς δὲ 
᾿ “ ᾿ -” 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
καὶ μὴ διακριθῆτε, 
οὗ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 
Αρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 

(8147) γενήσεται" 

ΜΙ 11:92, 28 
α καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Ἔχετε πίστιν θεοῦ" 
20 ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ 
Αρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 
ἔσται αὐτῷ. (81432) 

Μι 17:91 Ν3Ρθ 33. 2 ἰὕ 9υτ 5ἵη οἱΓ 58} ΟΡ ἃ] δ οπι; δὲν» (ἐκβάλλεται) ΟΌΤΟΥΥ Χ αἱ ρ]εγ δα τοῦτο δὲ 
τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστεία (οί Ὡς 9:29) 
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90. 9505 ΑΟΑΙΝ ΕΟΒΕΤΗΕΙΗ 2 ΗΙΣ ΒΕΙΑΤΗ 

Ματτ 11:22, 28 

Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν 
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

αγέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοσθαι 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 
28 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
[ἐγερθήσεται.. 

καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

Μακ 9:90-92 

Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες 
[ἐπορεύοντοὶ διὰ τῆς Ταλι- 
λαίας, 

Α 3 4 “ ω, 

καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις Ὑνοῖ 

81 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς µα- 
θητὰς αὐτοῦ 
καὶ ἔλεγεν [αὐτοῖς] ὅτι 

αὉ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ ἀποκτανθεὶς 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστήσεται. 
82 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, 

᾿ 3 ω ” 1 3 

καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἔπερω- 

τῆσαι. 

91. ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ ΤΑΣΧ 

Ματτ 17:24-7 

Ίσκε 9:490-45 

Πάντων 
9 Ὶ 

επι 

δὲ θαυμαζόντων 
πᾶσιν οἷς ἐποίει 

εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
44 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα 
ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, 
αὐ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει παραδίδοσθαι 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 

45 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα 

τοῦτο, 
καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, 
καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν 
περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

ὐῬλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ 

Πέτρῳ καὶ εἶπαν ὋὉ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεὶ τὰ δίδραχμα ; 
[ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων 
βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ [τίνων' λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον ; 

25 λέγει Ναί. καὶ 
Τί σοι δοκεῖ, Σίμων ; οἱ 

3 1 

αο ΜῈ 16:51 (857); 20:18 αΟί Μι 9:91 (997); 10:53, α ΟΙ ΤΚ 

(5199) 94 (5199) 

ὃ Οἱ ΜΚ 9:88α (592) 

ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ 

ϱ:22 (5.0); 17:25 
(8138); 18:81-8 (8189) 

ΜΗ πρ: Μύύ 17:25 ἀναστήσεται 95. εἰσελθόντα | τίνος ΜΕ 9:80 παρεπορεύοντο 

Μύ 17:23 ἐγερθήσεται ννἱῦ ἢ ΝΟΏΘ αἱ ρου; Β Πιϊῖη ος ἀναστήσεται 
ΣΒΟΡΤΙΑ ῦ σορ οἷο; ΑΝΧΟ ἴὖῦ ραµςνς 5. 8ἱη ῬΘΒἢ αἱ ΡΙ6Γ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

152 

ΜΚ 9:81 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ΙΙΙ 



ΡΙΡΟΟὈΙΦΗΕ ΟΝ ΗΟΜΙΙΗΤΥ 892 

Ματι 17 

τῶν ἀλλοτρίων ; 206 εἰπόντος δέ 
θεροί εἰσιν οἱ υἱοί 27 ἵνα δὲ μὴ 

᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ισκανδαλίσωμεν] αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε 

ἤλραγε ἐλεύ- 

ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις 
ΓΑΙ . ᾽ “Ὁ ᾿ ᾿ ια) - ᾽ κ ᾽ “Ὁ 3 ΄ς“ 

στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ Χν. ΡΙΞΡΟΟὉΌΒΡΕ ΟΝ ἩΗΥΜΙΠΤΥ, ὃ8Γ 92-98 

92ὥ. ὟῪῊηῆΟ 15 αΒΕΑΤΕΡΤΤ 

ΜαΑακ 9:99--97 

Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. 
Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος 

Ἐν ἐκείνῃ Τ τῇ ὥρᾳ προσ- 
ῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿]ησοῦ 

ΜΑαττ 18:1-Ὁ 

[Οὐ Μαίῦ 17:24α (8591)] 

, ” ’ 3 Ἂς “ 

ἐπηρώτα αὐτούς ΤΊ ἐν τῇ ὁδῷ 
διελογίζεσθε; 

δ ᾽ Ι Ἁ 

πων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ 

λέγοντες διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ 

Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν τίς μείζων. 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 

85 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς 
δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς 
αἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι 
ἔσται πάντων ἔσχατος 
καὶ πάντων διάκονος. 
86 καὶ λαβὼν 

[Ματτ 25:11] 

αὐ δὲ μείζων ὑμῶν 

ἔσται 

ὑμῶν διάκονος. (δ 1 56) 

9 καὶ προσκαλεσάμενος 
παιδίον παιδίον 
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν | ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν 
3 καὶ καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ 

εἶπεν εἶπεν αὐτοῖς 

Μι 20:26, 27 

α οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ [ἐν ὑμῖν μέγας] 
γενέσθαι 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ [ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος 

(5140) ἔσται ὑμῶν δοῦλος" 

ΨῊΗ πὰρ: Μί1ΙΤ:2Τ σκανδαλίζωμεν ἡ 

Μκ 10:45, 44 

α οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ) ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν 
ὑμῖν, 
[έσταιὶ ὑμῶν διάκονος, 
44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος, 

(8140) ἔσται πάντων δοῦλος" 

αλ 9:47 ἰδὼν 

155 

1 

ι 

18:1 δὲ 

84 οἱ δὲ ἐσιώ- 

Ίσκε 9:46-48 

Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς 
ἐν αὐτοῖς, 

Α / " ” / ’ ζω) 

τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 

47 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς [εἰδὼς τὸν 
διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν 

[Οἵ ν 48ε ρο]ου] 

ἐπιλαβόμενος 

παιδίον 
” ᾽ ᾽ [ο ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 
48 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς 

ΤΚ 22: 26 

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλ) ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

α 

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, 
καὶ ὁ ἡγούμενος 

(8178) ὡς ὁ διακονῶν" 
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Ματτ 18 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησίε 
ὡς τὰ παιδία, 
οὐ μὴ εἰσέλθητε 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" 
ὅ “καὶ ὃς ἐὰν 
δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ἐμὲ δέχεται" 

ΠΙαακ 10:15] 

ῃ 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, 

Μληκ 9 

87 “Ὃς ἂν [ὲν] 
- , ᾿ , 

τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 

δέχεται" 
“Ὁ " 3 (2 

ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, 
οὐκ ἐμὲ δέχεται 

ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 
[Οἵ ν 85 αὔονο] 

Πισκε 18:17] 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ὃς ἂν μὴ δέξηται 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, 

οὐ μὴ εἰσέλθῃ 

(8186) 
3 ᾽ ᾿ 

εἰς αὐτήν. 

σκε 9 

«Ὃς ἂν 
δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
ἐμὲ δέχεται, 

, «Ὁ “᾿ 3 Α , 

καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 

δέχεται 
᾿ ᾽ ῃ / : 

τὸν ἀποστείλαντά µε 
ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν 
ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν 

μέγας. 

93. ΤΗΕ ΜΑΝ ΟΑΡΤΙΝα ΟἹ ῬΒΒΜΟΝΞΕ 

Μλαηκ 9:05-41 

ς«.. 3 

[Ἔφη αὐτῷ ὁ 
Διδάσκαλε, 
εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ἐκβάλλοντα δαιμόνια, 
καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, 
ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 
89 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
Μὴ κωλύετε αὐτόν, 
οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει 

Ιωάνης 

Ίσκε 9:49, 50 

᾽Αποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν 
᾿Επιστάτα, 
εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ἐκβάλλοντα δαιμόνια, 
καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν 
.« 4) 3 ο ) ε ω 

ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 
» Δ Ὶ ᾿ ᾿ ΕΣ [ο] 

50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ᾿Γησοῦς 
Μὴ κωλύετε, 

Με 10:40 

α Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς 
ἐμὲ δέχεται, 

καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος 
δέχεται 
τὸν ἀποστείλαντά με. (575) 

1κ 10:16 

α Ὃ ἀκούων ὑμῶν 
ἐμοῦ ἀκούει, 
καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 
ο ἥ - 
ἐμὲ ἀθετεῖ" 
« ΑἹ ᾽ ᾽ ᾿ -“ 

ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 

ἀθετεῖ 
τὸν ἀποστείλαντά με. (5101) 

Μι 9:37 δέχηται ΜΙΑ ἈΝ ΒῚ, 5 ἱὺ οίο; δέξηται ΔΟΡΟΙΥΧΘ 5 ἴὖῦ νρ αἱ ρ]ογ 
ἀκολουθεῖὶ ΔΟ1, 5ντ βἵπ οἷο 
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38. ἠκολούθει ννἱ ἢ ΝΒΥΥΔΘ; 



ΡΙΡΟΟΟΙΡΗΕ ΟΝ ΗΟΜΙΙΗΤΥ 

Μληκ 9 

δύναμιν ἐπι τῷ ὀνόματί µου 
καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολο- 

ΠΙαττ 10:42] 

καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

ποτήριον ψυχροῦ µόνον 

εἰς ὄνομα μαθητοῦ, 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

οὐ μὴ ἀπολέσῃ 

τὸν μισθὸν αὐτοῦ. (875) 

Ματτ 18:6-10 

[σύν 7ὺ ρε]οπ] 

ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων 
τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, 
συμφέρει αὐτῷ 
ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς 
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
καὶ καταποντισθῇ 
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 

7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 
σκανδάλων" 
ἀνάγκη γὰρ 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ 
δι οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 

γῆσαί με’ 
40 “ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ 

ο πας 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 
41 Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 

ὑμᾶς 
ποτήριον ὕδατος 
;᾽ 3 2 “ Ὁ) Ψ 2 

ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, 
3 " / «- ο) 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ 
τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 

94. ΟΝ ΟΕΕΕΝΡΕΗΡ 

Μακ 9:42-50 

Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων 
τῶν πιστευόντων, 
καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον 
εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς 
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
καὶ βέβληται 

εἰς τὴν θάλασσαν. 

᾽ 
αὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ 

ὑμῶν 

ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

Πισκε 17:1}, 2] 

᾿Ανένδεκτόν ἐστιν 

τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, 

πλὴν οὐαὶ 

δι οὗ ἔρχεται" 

2 λυσιτελεῖ αὐτῷ 

εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 

καὶ ἔρριπται 

εἰς τὴν θάλασσαν 

ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν 

(8151) / “ 
τοῦτων ενα. 

[ΟΥ̓ Το 17:10 8Ώογε] 

μυ μυ μυ μμμμμιομμμμοοομομμμμμι μμ αμ ι ΡΕ ΝΕ Ἱ.-ὲ-ὲ-.--------------------- 

Μί 12:80α 

α ὃ μὴ ὧν μετ) ἐμοῦ 
κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, (550) 

1]ς 11:28α 

α ὁ μὴ ὧν μετ) ἐμοῦ 
κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, (8106) 

ΜΙς 9:42 πιστευόντων ΝΙΙΗ ΝΔ 4 ἰῦ οορ οἵς; ΑΒΙΝΘ ἰῦ νε 5.1 5ἱΏ Ροδ 58} οἷς δα εἰς ἐμέ: ΟΡ 1 ἵτ 

πίστιν ἐχόντων 
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804 

ΜΑΤΊ 18 

8 “Εἰ δὲ 
ἡ χείρ σου 
ἢ ὁ ποὺς σου σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 

σοῦ" 
καλόν σοί ἐστιν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν 
ἢ χωλόν, 
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας 
ἔχοντα 
βληθῆναι 
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 

[ΟΙ ν 8 αΡογο] 

 Ὀκαὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον 

᾽ ΜΝ "ἢ 9 ΓΝ 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 

ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 
ς υἧήήὕὑὕυ-Ἱ4Ὑἧᾖἅᾖἧἅἧἅ-ὐθὌἜἛθθθθ-

--- 

Μί 5:8 
α καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδα- 
λίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 
συμφέρει γάρ σοι 
ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. (897) 

Μύ δ:29 
δ εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς 
σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, 
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται 
ἕν τῶν μελῶν σου 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
βληθῇ εἰς γέενναν (552) 

ΜῊ παρ: ΝΤς 9:49 σκανδαλίζῃ 

ΜΚ 9:48 σκανδαλίσῃ νῦἢ ΧΡΙΙΔ οἷο; ( 

οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται ΟΡ νγὶῦ ἢ δὲ ΒΟΤΝΥΔ 5.1 ΒΙΠ οοΡ θὔο 

αἱ Ῥ]ογ 

ΤΗΕ άΑΙΙΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

ΜΑαηκ 9 

48 “Καὶ ἐὰν Ισκανδαλἰσῃ] σε 
ἡ χείρ σου, 

[Οἵ ν 45 Ρε]ονγ] 

ἀπόκοψον αὐτήν" 

καλόν ἐστίν σε 
κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

“᾿ ἣν / ΄“ 

ἢ τὰς δύο χεῖρας 
ἔχοντα 
ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, 
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 
45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδα- 

[ή 

λίζῃ σε, 
3» Ἐν ρω 
ἀπόκοψον αὐτόν 
καλόν ἐστίν σε 
εἰσελθειν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν 
ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 
47 ὑκαὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 

σκανδαλίζῃ σε, 
” ων 
ἔκβαλε αὐτόν 
καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον 

3 ο) 3 Ἁ { 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ θεοῦ 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς Τ γέενναν, 

ΔΤ τὴν 

150 

44, 4θ ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν σκανδαλίζῃ ΑΟΓΤ αἱ ριϑγ; -λίζει ΗΧθΘ οὔο ᾗ 

ἴ ΝΑΟΡΙΝΥΧΔΘ 47 γέενναν ιῦΒ ΒΙ, 28.; τὴν γέ. 



ΡΙΡΟΟΟΙΦΕ ΟΝ ΗύὐΜΙΙΗΊΥ 

Ματτ 18 

τοῦ πυρός. 

ΠΙλττ 5: 190] 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; (835) 

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονή- 
σητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, 
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι 
αὐτῶν [ἐν οὐρανοῖς! διὰ παν- 
τὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα- 
νοῖς. 

Μακ 9 

48 ὅπου 1 ὁ σκώληξ αὐτῶν 
οὐ τελευτᾷ 
καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται") 
49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 
50 Καλὸν τὸ ἅλας" 
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 
ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, 
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

ῃ 
και 

Πισκηα 14:84] 

Καλὸν οὖν τὸ ἅλας" 

ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 

(8124) ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 

956. ΤΗΕ ΝΙΝΕΤΥ ΑΝΕΡ ΝΙΝΕ 

Ματτ 18:12-14 

τί ὑμῖν δοκεῖ ; 
ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 
ἑκατὸν πρόβατα 
καὶ πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, 
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 
καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώ- 
μενον ; 

19 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν 
αὐτό, 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 

ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα 
τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 

Πισκη 15: 4--7] 

Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων 

ἑκατὸν πρόβατα 

καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν 

οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 

ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ 

καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς 

"ἢ Γ2 ᾿ . 

ἕως εὕρῃ αὐτό; 

δ καὶ εὑρὼν 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους αὐτοῦ 

χαίρων, 

[Οὐ ν 7 ροε]ον] 

115 66:24 

ΝΗ πρ: Μὸύ 15:10 [ἐν τῷ οὐρανῷ] 

Μι 18:11 ΝΣ ΒΙΙΕΘΈἘῈΙ.Ἐ18, 98. 2 1Ὁ 5.1 βίη 58}: ΟΟΡ ἃ] Ρας ο; ὈΕΥ Χου ἰῦ νρ 5Ξ.Τ σα ροςἩ αἱ Ρος 
διὰ ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός (οἵ Τικ 19:10) 
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οφ» .Ὁ οι ΤΗΙΠ αΑΙΗΙΠΗΒΑΝ ΜΙΝΙΡΤΙΥ 

Μαπττ 18 

14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα 
ἔμπροσθεν [τοῦ πατρός µου] 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς 

[Οὐ ν 18 8ΡΏογε] 

ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν 
τούτων. 

Π/σκε 15] 

ϐ καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ 
᾿ [λ Σα , ᾿ 

τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, 

λέγων αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι 

ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ 

ἀπολωλός. 

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ 

᾽ “- 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
φας 
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
Ἅ - , ᾿ 

ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 

οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετα- 

νοίας. (8125) 

96. ΟΟΝΟΡΗΝΙΝα ΠΕΟΟΝΟΠΗΑΤΙΟΝ 

Ματτ 18:15-17 

᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελ- 
φός σου, 
ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. 
ἐάν σου ἀκούσῃ, 
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου" 

ν ΦΠΝ δὴ Α 3 , / 

16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παρά- 
λαβε [μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ 
δί 1 “ λές} 4 / , 

ὑο', ἵνα ἐπὶ στόματος δύο 
μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν 
ει 20 3 λ ΔΝ 
ῥῆμα 17 ἐὰν δὲ παρα- 

κούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἔκκλη- 
σίᾳ᾽ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας 
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ 
᾽ Α «- , 

ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

πισκε 17:8] 

προσέχετε ἑαυτοῖς. 

ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου 

ἐπιτίμησον αὐτῷ, 

καὶ ἐὰν μετανοήσῃ 

ἄφες αὐτῷ: (ὃ1951) 

'Ῥειί 19:15 

ΨῊ πι: Μί 18:14 τοῦ πατρὸς ὑμῶν 16 ἔτι ἕνα ἢ δύο μετὰ σοῦ 
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91. 

Μαπττ 18:15-20 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
αὔσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ 

καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς 

γῆς 
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 
19 Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ 

ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ -παντὸς 
πράγµατος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, 
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 
πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
90 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, 

ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Ματτ 18:21--35 

Τότε προσελθὼν ὁ Ιέτρος 

εἶπεν [αὐτῷ] 
Κύριε, ποσάκις 
ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός µου 

ἈΕῚ ΓᾺΡ ΜΝ. ο, ας ὦ 
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἐπ- 

/ 

τακις ; 

22 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 

ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

985. ΟΝ ΕΟΒαΙΝΥΕΝΕΡΡ 

ΒΙΝΡΙΝα ΑΝΡ ΤΟΟΒΙΝᾺ 

Πισκε 17:4] 

καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 

ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ 

καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ 

λέγων Μετανοῶ, 

ἀφήσεις αὐτῷ. (8191) 

..ἹἈ.ήὶθθθ υσθ- 

Με 16: 190 

α καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 

ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

(556) 



595 [ΓΗΒ ζΑΙΗΙΕΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ 

ΜαΑττ 18 

99 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀν- 
θρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν 
συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 
δούλων αὐτοῦ 924 ἀρξαμέ- 
νου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσήχ- 
θη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων 
ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ 
αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ 
τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ 

πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδο- 
θῆναι. 20 πεσὼν οὖν ὁ δοῦ- 
λος προσεκύνει αὐτῷ λέγων 
Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ 
πάντα ἀποδώσω σοι. 27 
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος 
τοῦ δούλου [ἐκείνου] ἀπέ- 
λυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνιον 
ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν 
συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν 

αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ 
κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν 

λέγων ᾿Απόδος εἴ τι ὀφεί- 
λεις. 29 πεσὼν οὖν ὁ σύν- 
δουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν 
λέγων Μακροθύμησον ἐπ᾽ 
ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 50 ὁ 
δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως 
ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. οἱ 

ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ 
τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν 

σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσά- 
φησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα 
τὰ γενόμενα. 82 τότε προσ- 

καλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος 
αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε 
πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν 
ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρε- 

κἀλεσάς με 3838 οὐκ ἔδει καὶ 
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Ματτ 18 [Μαβκ 11:25] 

σὲ ἐλεῆσαι τὸν σὐνδουλόν σου, 
ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 84 καὶ 
ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέ- 
δωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς 
ἕως [οὗ] ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλό- 
μενον. 

καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, 

85 “Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου 
ὁ οὐράνιος 
ποιήσει ὑμῖν 
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἀφίετε εἴ τι ἔχετε 

ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ | κατά τινος, 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

(5143) 

Μίθ:15 

α ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις 
[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

(298) 
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99. ΤΗΕ ΡΕΡΑΒΤΗΙΕΕ  ΕΒΟΜ ΟΑΙ ΕΕ 

ΜαΑττ 1951, 2 Μακ 10:1 1ὺῪ}κξ 9:51-50 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἐγένετο δὲ 

ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 

μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς 

καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια 

τῆς ᾿Ιουδαίας τῆς ᾿Ιουδαίας 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, 

2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ καὶ συνπορεύονται πάλιν 

ὄχλοι πολλοί, ὄχλοι πρὸς αὐτόν, 

καὶ ἐθεράπευσεν καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν 

αὐτοὺς ἐκεῖ. αὐτούς. 
9 α ο 4 ε / 
ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέ- 
ρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ 
αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν 
τοῦ πορεύεσθαι εἰς ᾿Ἱερουσα- 
λήμ, 52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγ- 
γέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. 

Καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς 
κώμην Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοι- 
µάσαι αὐτῷ 58 καὶ οὐκ ἐδέ- 
ἕαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς 
.) / φ 

Ἱερουσαλήμ. 54 ἰδόντες 
δὲ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιάκωβος καὶ 
Ἰωάνης εἶπαν Κύριε, θέ- 
λεις εἴπωμεν 1 πρ κατα- 
βῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀναλῶσαι αὐτούς ; 58 

Α 9 Ρ 

στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν 
᾽ ο) Ἁ 3 / 

αὐτοῖς. 56 καὶ ἐπορεύθησαν 

εἰς ἑτέραν κώμην. 
ο... -ὺὔοο - ο-- ------ - ς---οο----5-ς-----ο- - -ὀ------ - -------- 

11Π| Κίηρβ 1:10 
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100. 

[Μᾱαττ 8:19-22] 

Καὶ 

προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 

εἶπεν αὐτῷ 

Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Τησοῦς 

Αἱ ἁλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνώσεις, 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

21 Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν 

εἶπεν αὐτῷ 

Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 

ἀπελθεῖν 

καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 

23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτῷ 

᾿Ακολούθει μοι, 

καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. (800) 

ΑΝΡΙΥΕΗΣ Το ΤΗΠΕΕ ΠὈΙΒΟΙΡΙΕΗ͂ 

Ίσκε 9:57-0 

Καὶ 

πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 

Ψ ’ ” 

εἶπεν τις πρὸς αὐτόν 
᾿Ακολουθήσω σοι 
ὕπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 
55 καὶ εἶπεν αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, 
ε ει α ὺν ’ ᾽ Ν 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
Ὁ“ ᾿ Α / 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

59 Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον 
᾿Ακολούθει μοι. 
« ᾽ 

ὁ δὲ εἶπεν 
[Ἠπίτρεψόν] μοι πρῶτον 
ἀπελθόντι 
θάψαι τὸν πατέρα µου. 
00 εἶπεν δὲ αὐτῷ 

”"Αφες τοὺς νεκροὺς 
θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, 
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ϐ1 εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος 
᾿Ακολουθήσω σοι, κύὐριε' 
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι 
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν 
οἶκόν µου. 62 εἶπεν δὲ 
[πρὸς αὐτὸν] ὁ ]ησοῦὐυὐ) Οὐ- 
δεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ 
ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ 
ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασι- 
λείᾳ τοῦ θεοῦ. 

ὝΨΗ πις: Τικ 9:59 Κύριε, ἐπίτρεψόν 
ο... ο ο. δ το οἱ ΤΡ» τ᾽ ο ο πω ο τα ο 

11 9:59 ᾿Επίτρεψόν νἱ ἢ ΒΟΥ οἷο; κύριε, ἐπίτρεψόν ΝΑΟΙ.Υ ΧΔθΘ αἱ ρ]ογ 
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101. 

[Οὐ Μαῦῦ 10:1 (870) 

ΠΜαττ 9:37, 98] 

τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, 

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 

38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 

τοῦ θερισμοῦ 

ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας 

(810) 

[Ματτ 10:7-16α] 
πορευόμενοι δὲ 

᾿ Αλ) αἱ ᾿ “ὉῪὙ 

εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

κηρύσσετε 

λέγοντες ὅτι 

Ὢγγικεν ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. 

5 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, 

νεκροὺς ἐγείρετε, 

λεπροὺς καθαρίζετε, 

δαιμόνια ἐκβάλλετε' 

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

[Ο΄ ν 16 Ρϑὶον]) 

ϱ Μὴ κτήσησθε 

ΜΙΞΞΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΗΥΗΝΤΥ 

[Οὐ Ματὶς 6:7 απά Ραγα]]εἰς 

(Φ70)] 

ΠΙαηκ 6:8-11] 

καὶ παρήγγειλεν 

αὐτοῖς ἵνα 

μηδὲν αἴρωσιν 

εἰς ὁδὸν 

εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, 

μὴ ἄρτον, 

Ίσκε 10:1--16 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ 
Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα 
[δύο] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ 
δύο [δύο] πρὸ προσώπου 
αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ 
τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσ- 

θαι. 
2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Ὃ Δ θ Δ [ 

μὲν θερισμὸς πολύς, 
« Ὶ 5 { 3 [ 

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 
τοῦ θερισμοῦ 
. 3 / 3 / 

ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ 
εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

Πισκε 9:2--4] 

8. ὑπάγετε" καὶ 
αὐτοὺς 

ἀπέστειλεν 

κηρύσσειν 

[Ο΄ ν 11 ρε]ον] 

τὴν βασιλείαν 

τοῦ θεοῦ 
" "- 

καὶ ἰᾶσθαι, 

ἰδοὺ ἀποστέλλω 
ὑμᾶς ὡς ἄρνας 
ἐν μέσῳ λύκων. 

8 καὶ εἶπεν 

πρὸς αὐτούς 

4 μὴ βαστά- Μηδὲν αἴρετε 

ζετε 
βαλλάντιον, 

εἰς τὴν ὁδόν, 

μήτε ῥάβδον 

εἰ ρου ια τοι ο ο ο ωρες 
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[Μλαυτ 10] 

χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον 

μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας 

ὑμῶν, 

10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν 

μηδὲ δύο 

χιτῶνας 

μηδὲ ὑποδήματα 

μηδὲ ῥάβδον" 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 

τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 

11 εἰς ἣν δ ἂν 

πόλιν ἢ κώμην 

εἰσέλθητε, 

ἐξετάσατε 

τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν" 

κἀκεῖ μείνατε 

ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 
, 

ἀσπάσασθε αὐτήν" 

19 καὶ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία, 

ἐλθάτω 
Ὕ α τι ἜΝ) ο πατας 
ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτὴν 
Ο ἸΑῚ Α ᾿ π. ᾿ Ω 

ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, 

[Ο΄ ν 10 αβονο] 

[Μλακ 6] 

μὴ πήραν, 

μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 

9 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, 

καὶ ἱμὴ ἐνδύσασθαι; δύο 

χιτῶνας. 

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

Ὅπου ἐὰν 

εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, 

ος 
ἐκεῖ μένετε 

ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 

{0Ὺ}-.0ὁυἱὲξιξκ 10 

μὴ πήραν, 

μὴ ὑποδήματα, 

[Ο΄ ν 7 Ὀθ]ον] 

, ’ 

καὶ μηδένα 
Δ εἶ « ν 

κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἀσπάσησθε. 

5 εἰς ἣν δ᾽ ἂν 

εἰσέλθητε οἱἰ- 
κίαν 

πρῶτον λέγετε 

[ὑῦὕΚἘῈ 9] 

μήτε πήραν 

μήτε ἄρτον 

μήτε ἀργύριον, 

μήτε δύο 

χιτῶνας ἔχειν. 

4 καὶ εἰς ἣν ἂν 

οἰκίαν εἰσέλθητε, 

ἐκεῖ μένετε 

καὶ ἐκείθεν 

ἐξέρχεσθε. (δ 71) 

Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
ϐ καὶ ἐὰν ἵ 

»αυφῃ «ι Φορ 
ἐκεῖ ἢ υἱὸς εἰρήνης, 

ἐπαναπαήσεται 
ὌῸ 8 ς ο ον 
ἐπ αὑτὸν ἢ εἰρηνη ὑμων 

εἰ δὲ μήγε, 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 
- ᾽ ᾽ ο) “ ᾿ ή ’ 

7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, 
ἔσθοντες καὶ πίνοντες 
τὰ παρ᾽ αὐτῶν, 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 
τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

ΜῊ παρ: Τὰ 10:6 ᾖ ἐκεῖ 
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κε 10 

μὴ µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν. : 
8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρ- 
χησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 
ϱ καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 

[Ματτ 10] 

[Ον 11 απᾶ ρατα]]εὶς αΏονε] 

[Μακ ϐ] 

[Οὐ ν 8 αβρογνε] 

[σ΄ ν 7 δρουϑθὶ 

14 καὶ ὃς ἂν 

μὴ δέξηται 

ὑμᾶς 

μηδὲ ἀκούσῃ 

τοὺς λόγους ὑμῶν, 

ἐξερχόμενοι 

ἔξω τῆς οἰκίας 

ἢ τῆς πόλεως 

ἐκείνης 

ἐκτινάξατε 

τὸν κονιορτὸν 

Τ τῶν ποδῶν ὑμῶν. 

[ΟἹ Μας 10:18 απά ραγα]]οις 

(872)} 

11 καὶ ὃς ἂν 

τόπος 

μὴ δέξηται 

ὑμᾶς 

μηδὲ ἀκούσωσιν 

ὑμῶν, 

ἐκπορευόμενοι 

ἐκεῖθεν 

ἐκτινάξατε 

τὸν χοῦν 

τὸν ὑποκάτω 

τῶν ποδῶν ὑμῶν 

εἰς μαρτύριον 

αὐτοῖς. (δ 71) 

100 

ἀσθενεῖς, 
καὶ λέγετε αὐτοῖς 
Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. [Οἷν 11] 

10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν 
πόλιν εἰσέλ- 
θητε 

Α Α , 

καὶ μὴ δέχων- 
ται 
ὑμᾶς, 

ἐξελθόντες 
εἰς τὰς πλα- 

τείας 

αὐτῆς 
εἴπατε 

1 Καὶ τὸν 
κονιορτὸν 
τὸν κολληθέν- 
τα 
ἡμῖν ἐκ τῆς 
πόλεως ὑμῶν 
εἰς τοὺς πόδας 
ἀπομασσόμεθα 

ὑμῖν" 
Α Ὁ 

πλὴν τοῦτο 
γινώσκετε 
ὅτι ἤγγικεν 

ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ. 

Πκε 9:5] 

καὶ ὅσοι ἂν 

μὴ δέχωνται 

ὑμᾶς, 

ἐξερχόμενοι 

ἀπὸ τῆς πόλεως 

ἐκείνης 

τὸν κονιορτὸν 

ῬΆΞΕΝ 
απο 

τῶν ποδῶν ὑμῶν 

ἀποτινάσσετε 

εἰς μαρτύριον 

ἐπ᾿ αὐτούς. (δ 71) 
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[Ματτ 10] 

15 “ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἀνεκτότερον ἔσται 

γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

16 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς 

ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων" (871) 

Μάλττ 11:21--24] 

Οὐαί σοι, Χοραζείν" 

οὐαί σοι, Βηθσαιδάν" 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 

ἔγένοντο αἱ δυνάμεις 

αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ 

σποδῷ μετενόησαν. 

22 πλὴν λέγω ὑμῖν, 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 

ἀνεκτότερον ἔσται 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 

ἢ ὑμῖν. 

28 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 

μὴ ᾿“΄ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 

ἕως ᾷδου καταβήσῃ. 

ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις 

ἔγενήθησαν αἱ δυνάμεις 

αἱ γενόμεναι ἐν σοί, 

ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 

24 πλὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι γῇ Σοδόμων 

ἀνεκτότερον ἔσται 

0Ὺκε 10 

12 “λέγω ὑμῖν 

᾽ “Ἂ ε , ᾿ ’ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
ἀνεκτότερον ἔσται 
η 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
[Οὐ ν 8 αρονε] 

18 Οὐαί σοι, Χοραζείν᾽ 
οὐαί σοι, Βηθσαιδά" 
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
ἔγενήθησαν αἱ δυνάμεις 
αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ 
σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. 
14 πλὴν 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
ἀνεκτότερον ἔσται 
ἐν τῇ κρίσει 
ἢ ὑμῖν. 
15 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, 
μὴ “ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 
ἕως τοῦ ἄδου ἱκαταβήσῃ]. 

[Οἵ ν 18 δηᾷὰ ρατα]]αὶ αΌον ε] 

[Οἱ ν 12 απᾶά ρατα]]εὶ αΏονο 

α ΟἹ Με 11:24 (847), αὖ [οοῦ οἵ 

οο]άπΙῃ. 
ο. Κυ

 ο-υἴυ---- 

1195, 14:18, 15 
Εν τ τον τ ο νο. τν ο να ο ο. ς΄ ο 

ΝΥΗ πιᾳ: Τις 10:15 καταβιβασθήσῃ 

11 10:16 τοῦ ᾖδου τ Β1, παῖπ Ρας; ΝΑΟΡΗΥΝΧθ αἱ Ρ]ου ΟΠΙ τοῦ 
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ΠΙαττ 10:40] 

Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς 
ον ἊΣ ἐμὲ δέχεται, 

« καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται 

τὸν ἀποστείλαντά με. 

Μι 15:56 

(876) 

Ίσκε 10 

10 “Ὃ ἀκούων ὑμῶν 
ἐμοῦ ἀκούει, 

ο ΩΣ, Ὦ - πα ο τῇ ὦ ως 
καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ 
« οἵ ᾽ 9 [ο] 3 ἴα 

ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ 
τὸν ἀποστείλαντά με. 

101. ΤΗΕ ΕΕΤΟΗΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΗΥΕΝΤΥ 

[Μάᾶπκ 16:18] 

[[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις 

ἀροῦσιν 

»" , ” 

κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν 

οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, 

ἐπὶ ἀρρώστους 
Ἔ πο ᾿Ξ 

χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς 

ἕξουσιν. (185) 

Μι 9:57 

Ίσκε 10:17-24 

Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομή- 
κοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέ- 
γοντες Κύριε, καὶ τὰ δαι- 
µόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν 
τῷ ὀνόματί σου. 15 εἶπεν 
δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν 
Σατανᾶν ἰὡὼς ἀστραπὴν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ! πεσόντα. 
19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν 
ἐξουσίαν 
τοῦ 1’ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων᾽᾽ 
καὶ σκορπίων, 
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 

ἐχθροῦ, 
καὶ οὐδὲν ὑμᾶς 

οὐ μὴ [ἀδικήσει]. 

20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε 
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσ- 
σεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνό- 
ματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. 

Τς 9: 450 

α καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον ἃ Ὃς ἂν [ὃν] τῶν τοιούτων παιδίων ἃ Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον 

τοιοῦτο δέξηται 
᾽ " 9. 4 [ή 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, 
ἐμὲ δέχεται" 
καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, 
ΤΡ ΤΕΣ ὡπ ἢ 

οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ 
τὸν ἀποστείλαντά με. (392) 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
ἐμὲ δέχεται, 

} ὃς ἂν ἐμὲ δὲξ 
καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
δέχεται 
τὸν ἀποστείλαντά µε" (892) 

ΡΒ 91 (90) :19 
ὔ τ τι͵ ΄͵͵ΝῬΕ͵ΘΟϑΊθ..ῬἙἘἘ΄΄΄ΠἷὃἷὮἝὮἷἝἽἝἪἝἽΤ ΄ Ῥ.ῬΘαλ΄Ὸ-΄΄΄΄“΄΄ΠρΠρῇΤῃ Ὑ Κι. αῶωχαχ ΘΣΞᾳἋἙ«Ν Χ5σᾳ.Ἁἤ.Ν0ὕ ..ὄ ’-------α.-.-..[:-:-ΞΞΞ. -------. 

ΜῊ πιρ: Τικ 10:15 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς ἀστραπὴν 19 ἀδικήσῃ 
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[ἴΜαττ 11: 225-27] 

Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 

εἶπεν ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, 

πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς, 
“ ” -“ 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
3 , συ. Πῃ 3 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις 
γι «- / 20 ναί, ὁ πατήρ, 

ὅτι οὕτως εὐδοκία ἔγένετο 

ἔμπροσθέν σου. 

27 “Πάντα μοι παρεδόθη 

ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 
᾿ ᾿ 3 ᾿ ᾿ 

καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
, ει ᾿ « , 

τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, 

οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει 
τ Ὁ τ, Τὸ 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς 

καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀπο- 

καλύψαι. (547) 

[ΜΑπτ 19:16, 17] 

ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

ὅτι βλέπουσιν, 

καὶ τὰ ὦτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούουσιν. 

17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε 

καὶ οὐκ εἶδαν, 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 

καὶ οὐκ ἤκουσαν. (355) 

Τυκε 10 

21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ 

ἁγίῳ 
καὶ εἶπεν ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, 
πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς; 
ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" 
ναί, ὁ πατήρ, 
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἔγένετο 
ἔμπροσθέν σου. 
22 “Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 
καὶ οὐδεὶς γινώσκει 
τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς 
καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀπο- 
καλύψαι. 
28. Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 
μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν 
Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε 
καὶ οὐκ εἶδαν, 
καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 
καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

103. ΤΗΕ αΟΟ. ΒΑΜΑΗΙΤΑΝ 

{028λπκκε 10:25-97 

Καὶ ἰδοὺ ὀνομικός τις ἀνέσ- 
τη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων 
Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν 

Μι 28: 150 

“ ᾿Εδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς" (8155) 

ὃ Οὐ Μι 22:85α (8154) 



51058 ΕΠΟΜ αΑΙΗΙΠΕΗΕ ΤΟ «ΕΠΕΟΡΑΙΠΕΜ 
2ᾠυήήή0ο0σ

σψ ΄΄π π ις,ρ..ν-0 Ττ;σἼγ;0ς[6μἨ,,Χ0Ὀ0(ΧΔὩ.Ὀ. ---:--. 

[Μᾶττ 22:87-.40] 

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 

τ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν 

σου 

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου" 

88 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ 
΄ ᾽ ᾿ 

πρώτη ἐντολή. 

89 δευτέρα [ὁμοία Γαὕτη"" 

Σι "Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου 

ὡς σεαυτόν. 

40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 

ὅλος ὁ νόμος κρέμαται 

καὶ οἱ προφῆται. (8154) 

[Μληκ 12:29-91] 

ἀπεκρίθη ὁ ᾿Τησοῦς ὅτι 

Πρώτη ἐστίν 

δέ"λκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ 
θεὸς [ἡμῶν κύριος! εἷς ἐστίν, 

80 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν 

σου 

ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου 

ὶ 
᾽ “΄ .. 3 , ᾽) 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 

9] δευτέρα αὕτη 

2 Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 

ὡς σεαυτόν." 

μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ 

οὐκ ἔστιν. (8153) 

Ίσκε 10 

αἰώνιον κληρονομήσω; 260 ὁ 
δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν 
τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς 
ἀναγινώσκεις ; 
27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

{ τ᾽ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν ἴθε- 
ὀν σου] 
ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου 

ν ὁ πι [ο ῃ ᾽) 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, 

καὶ Σ΄ τὸν πλησίον σου 
« ο 2 
ως σεαυτογ. 

28 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ὀρθῶς 
ἀπεκρίθης' 3“ τοῦτο ποίει καὶ 
ζήσῃ." 29 Ὁ δὲ θέλων δι- 
καιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν 
μου πλησίον; 80 ὑπολαβὼν 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν "Ανθρωπός 
τις κατέβαινεν ἀπὸ ᾿Ιερουσα- 
λὴμ εἰς ᾿Ιερειχὼ καὶ λῃσταῖς 
περιέπεσεν, οἱ καὶ ἐκδύσαντες 
αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες 
ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. 
81 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεὺς 
τις κατέβαινεν [ἐν] τῇ ὁδῷ 
ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντι- 
παρῆλθεν: 82. ὁμοίως δὲ καὶ 
Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν 

Ὁῤῤτττ-ρο2ῳι7οὄἣ.υῦλοὠ͵ειέ΄νρρρὁ4“ᾳἌπσΠρὁρὁρὁ)2͵ἋἍοΣ“έἔἘΠ7ρῆή΄τ“Ἕς-- πο,  -ς-͵ςςςςςςς-οςς.--ς-ς-ο-ς-ςςς--ςςς-ς 

'Ὀοιυί ὃ: 21 ν 19:18 

ΔΗ πὰρ: Τὰ 10:27 θεὸν | τῆς 

8 χγραῦ 6:4 1 «]ιον 18:8 
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Ίσκε 10 

καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 33 
Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων 
ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
ἐσπλαγχνίσθη, 84 καὶ προσ- 
ελθὼν κατέδησεν τὰ τραί- 

ματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον 
᾿ ων 3 , ᾿ ᾿ 

καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐ- 
τὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν 
αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ 
3 / “Ὁ ας, Ἁ 

ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 85 καὶ ἐπὶ 
᾿ " ᾽ ᾿ [.΄᾿ / 

τὴν αὔριον ἐκβαλὼν 'δύο δηνά- 
ρια ἔδωκεν! τῷ πανδοχεῖ καὶ 
εἶπεν Ἠπιμελήθητι αὐτοῦ, 
καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς 
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε 
ἀποδώσω σοι. 806 τίς τούτων 
τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι 
γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς 
τοὺς λῃστάς; 87 ὁ δὲ εἶπεν 
Ὃ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ 
αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ [ὁ] 
3 [ο / Α 3 

Ἰησοῦς Πορεύου καὶ σὺ 
ποίει ὁμοίως. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Π. 65ΙΝΟΙΕΝΕΘΞ ΟΕ ΡΌΕΡΟΘΕ ΑΝΡ ΒΕΙΙΕΥΙΝΟ ΡΕΑΥΕΕ, 
66 104, 106 

14. ΥΙΡΙΤ ΤΟ ΜΑΗΒΤΗΑ ΑΝῸ ΜΑΗΒΥ 

Ίΐσκε 10:98-42 

Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά γυνὴ δὲ τις ὀνόματι 
Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν [εἰς τὴν οἰκίαν. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, 
[ἢ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ 
Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Κύριε, οὐ μέλει σοι 
ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν ; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλά- 
βηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος Μάρθα Μάρθα, ἱμεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ 
περὶ πολλά, ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνό 42 Μαριὰμ γὰρ! τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέ- 
ἕατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 

ΜῊ πὰρ: Τκ 10:35 ἔδωκεν δύο δηνάρια 38. [εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς] 41 θορυβάζῃ Μαριὰμ 
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[Ματτ 6: 9-13] 

Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς 

1056. ΟΟΝΟΕΗΝΙΝά ΡΗΑΥΕΗΕ 

ῃ ΡΝ .-« 5 “-“ ᾽ νο 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

'Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 

10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου, 

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς" 

11 Τὸν ἄρτον ἡμῶν 

τὸν ἐπιούσιον 

δὸς ἡμῖν σήμερον" 

12 καὶ ἄφες ἡμῖν 

τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν" 

19 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 

εἰς πειρασμόν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ. (898) 

[ΟΙ Τατ 14:36 απᾶ Ρρατα]]ε]ς 
(δ154)] 

[Οὐ Ματικ 14:95 απᾶά ραγα]]εὶς 
(8174)] 

Ίΐσκε 11:1-18 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχό- 
μενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπεν τις 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
αὐτόν Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς 
προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ 
Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ. 
2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε 
Πάτερ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 
ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου" 

8 τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν" 
4 καὶ ἄφες ἡμῖν 
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς 
εἰς πειρασμόν. 

5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ 
πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσο- 
νυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, 
χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 
ϐ ἐπειδὴ φίλος μου παρεγέ- 
νετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ 

οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ; 

7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς 

ΤΙ 11:2 Πάτερ ψΙ(Ἡ ΝΒ νς ντ βίη οἵας; 1, δα!α ἡμῶν; ΑΘ ὭΥΥ ΧΘ 9 ἰὖῦ 5υγ οὔ Ῥο5δἩ αἱ Ρ]ῸΡ αἆᾶ ἡμῶν ὁ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς --- ἡ βασιλεία σου ὶ ἢ ΒΤ, 
θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 

νΕδ ΒΡΥΓΥ ουν οἵς; ΝΑΟΡΙΥΧΟΘ Ι6 Ῥοδι αἱ Ῥιευ αάά γενηθήτω τὸ 
8. δίδου: δὸς Νὰ Ὁ οἷο --- τὸ καθ’ ἡμέραν: σήμερον 1) τηΐη 10 εἰς 4 τὰς 

ἁμαρτίας : τὰ ὀφειλήματα 1) 191. 8 1ῦ Θύο --- καὶ γὰρ: ὡς καὶ ΑΙ) ϐ ἰῦ 5.7 ΟἿΓ --- αὐτοὶ: ἡμεῖς Ὁ 4 1Ὁ 5ντ ΟἿ -- πειρασ- 
μόν (ιπουῦ 8444) νι ΧΕΙ, παῖῃπ νς ντ βίη οίο; ΑΟΡΗΥΝΥΧΟΘ ἰῦ οορ 5ντ ους Ρ65Η αἱ ρ]ου δα]α ἀλλὰ ῥῦσαι 
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 
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[Ματτ 7:7-1}1] 

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

ὃ πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 

λαμβάνει 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει 
Γ 1 καὶ τῷ κρούοντι ' ἀνοιγήσεται". 

9 ΠῚ , Σὲ « . " θ 

ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 

ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον - 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
, ᾽ ." ᾿ / 

10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει--- 

μὴ ὄφιν 
᾿ ΄ ᾿ φ΄᾿ ο 

ἐπιδώσει αὐτῷ ; 

11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες 

οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
[2 [ο] - ᾿Ὶ - -“ 

πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

δώσει ἀγαθὰ 

τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. (841) 

{Ὺ0κΚὲ 11 

εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρ- 

εχε ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, 

καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ 

εἰς τὴν κοίτην εἰσίν" οὐ δύναμαι 

ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8 λέγω 
ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ 
ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον 
αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ 

ὅσων χρήζει. 
9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 
αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" 
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 
λαμβάνει, 
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, 
καὶ τῷ κρούοντι [ἀνοιγήσεται.. 
11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν ἱτὸν πατέρα 

αἰτήσει! ὁ υἱὸς Τ ἰχθύν, 
μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν 
αὐτῷ ἐπιδώσει ; 
12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, 
ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον: 
18 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχ- 
οντες 
οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 

[ὁ] ἐξ οὐρανοῦ 
δώσει πνεῦμα ἅγιον 
τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

---ὐ-ὐἥι͵ ο θφφθθθθθηηπ 

ΜῊ πρ: Τις 11:10 ἀνοίγεται 11 αἰτήσει τὸν πατέρα | ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ [καὶ] 

ος θΈ θ” 

Τῆς 11:11 υἱὸς (νν (ποιό αάά) νὰ Ὦ 3 1ῦ 5ντ βίη 5αἩ οίο; αἱ Ρ]ογ αάὰ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ 

19 ἐπίδωσει νΥἱ ἢ ΒΤ, 58; μὴ ἐπιδώσει ΧΛΟ ΗΝ (-ση) Χθ αἱ Ρρ]ος 19 πνεῦμα ἅγιον: ἴ, ΝΕ Θ΄ πνεῦμα ἀγαθὸν: 

ἀγαθὸν δόμα Τ) ὅ ἰῦ Ου; δόματα ἀγαθὰ Θ; ἀγαθὰ ΒΥΕ 51η 
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100. ΟΝ ΟΑΡΤΙΝα ΟἹ ΡΕΜΟΝΡ ΒΥ ΒΕΕΙΖΕΒΌΒ (ωσκε) 

[Ιαττ 
12: 229-24] 
Τότε 

[προσήνεγκαν 

αὐτῷ 

δαιμονιζόμενον 

τυφλὸν καὶ 

κωφόν" 

καὶ 

ἐθεράπευσεν 
᾽ [2 

αὐτόν, 

ὥστε τὸν κωφὸν 

λαλεῖν 

καὶ βλέπειν. 

25 Καὶ ἐξίσταν- 

το πάντες 

οἱ ὄχλοι 

καὶ ἔλεγον 

Μήτι οὗτός 

ἐστιν ὁ υἱὸς 

Δαγείδ; 

24 οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἀκούσαντες 

ειπον 

Οὗτος οὐκ 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια 

εἰ μὴ ἐν τῷ 

Βεεζεβοὺλ 

[Ματτ 
9: 92-94] 

Αὐτῶν δὲ 

ἐξερχομένων 

ἰδοὺ 

προσήνεγκαν 

αὐτῷ 

κωφὸν 

δαιμονιζόμενον" 

99 καὶ 

ἐκβληθέντος 

τοῦ δαιμονίου 

ἐλάλησεν 

ὁ κωφός. 

καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι 

λέγοντες 

Οὐδέποτε ἐφάνη 

οὕτως ἐν τῷ 

Ἰσραήλ. 

84 [οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι 

ἔλεγον 

ΠΙληκ 83:22--27, 90] 

καὶ οἱ 

γραμματεῖς 

οἱ ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων καταβάντες 

ἔλεγον ὅτι 

Ῥεεζεβοὺλ ἔχει, 

καὶ ὅτι ἐν 

174 

Ίσκε 11:14-28 

Καὶ 

ἦν ἐκβάλλων 
δαιμόνιον 

“ΠΣ κωφον 

ἐγένετο δὲ 
τοῦ δαιμονίου 

ἐξελθόντος 

Καὶ ἐθαύμασαν 

οἱ ὄχλοι" 

15 τινὲς δὲ 
ἐξ αὐτῶν 

εἶπαν 

Ἔν 
Βεεζεβοὺλ 
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[Ματτ 12] [Μάᾶττ 9] 

ἄρχοντι τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιμονίων. τῶν δαιμονίων 

(550) ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια. 

(5658) 

άλτη 12:95] 

Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς 

τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων 

λέγοντες 

Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖ- 

(350) 

[Ματτ 12: 25-90] 

Εἰδὼς δὲ 

τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 

ον ἰδεῖν. 

εἶπεν αὐτοῖς 

Πᾶσα βασιλεία 

μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς 

ἐρημοῦται, 

καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 

μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς 

οὐ σταθήσεται. 

20 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν 

ἐκβάλλει, 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη" 

πῶς οὖν σταθήσεται 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; 

διὰ τοῦτο αὐτοὶ 

κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 

28. εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ 

[Μάᾶπκ 8] 

τῷ ἄρχοντι 

τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια. 

28 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 

ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς 

Πῶς δύναται Σατανᾶς 

Σατανᾶν ἐκβάλλειν ; 

24 καὶ ἐὰν βασιλεία 

ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, 

οὐ δύναται σταθῆναι 

ἡ βασιλεία ἐκείνη" 

25 καὶ ἐὰν οἰκία 

ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, 
᾽ , « 3, }Ὲ μ“ [ή [.᾿ ο 

οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι 

20 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, 

οὐ δύναται στῆναι 

ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

[Οἵ ν 80 ρο]ονγ] 

{Ὺ0 κε 11 

τῷ ἄρχοντι 
τῶν δαιμονίων 

ἐκβάλλει 
η ᾿ 

τὰ δαιμόνια" 

10 ἕτεροι δὲ 

πειράζοντες 

σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν 
παρ᾽ αὐτοῦ. 

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς 
αὐτῶν τὰ διανοήματα 
εἶπεν αὐτοῖς ν 

Πᾶσα βασιλεία 
[ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα] 
ἐρημοῦται, 

καὶ οἶκος 
ἐπὶ οἶκον 
πίπτει. 

18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, 
πῶς σταθήσεται 
ε / ᾽ [ο 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 

“ ᾿ 

ὅτι λέγετε 
ἐν Βεεζεβοὺλ 

ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 
19 εἰ δὲ ἔγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

« « αἰ « “ ᾿ , ᾽ { 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλ- 
λουσιν ; 
διὰ τοῦτο αὐτοὶ 
[ὑμῶν κριταὶ! ἔσονται. 
20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ 

ΜῊ πὰρ: ΠκΚ 11:17 διαμερισθεῖσα ἐφ᾽ ἑαυτὴν 19 κριταὶ ὑμῶν 

1τὸ 
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----------------- 

[Ματτ 12] 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἐγὼ 
" ” ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
: ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

290 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν 
᾿ ᾿ , -“" ΄ Γον 

εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυρου 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, 

ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν ; 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 

80 ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ 

κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, 

καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 

(850) σκορπίζει. 

[Ματτ 12:495--45] 

Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 

διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 

ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 

καὶ οὐχ εὑρίσκει. 

44 τότε λέγει 

Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω 

ὅθεν ἐξῆλθον" 
καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

σχολάζοντα 

[καὶ] σεσαρωμένον 

καὶ κεκοσμημένον. 

40 τότε πορεύεται 

καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα 

ἑαυτοῦ, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ" 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

[Μαακ 9] 

ϱΤ ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς 
εἶ ᾽ ΄' Ὁ ᾿ “Ὁ ᾿ κ᾿ 

τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν 

τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι 
1 ᾿ “-“ " 3 ν , ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσει. 

- Ὃ ον 9:40 απᾶ Ρρατα]]6ἱ 

ΕΣ 

90 ὅτι ἔλεγον 

(850) Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 

{0} κε 11 

[ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισ- 

μένος φυλάσσῃ 

1 « [οἱ ᾽ / τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, 
ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 

22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ 

ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει 
3 δα 5 ῃ 
ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, 
καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 

διαδίδωσιν. 
« μι “᾿ ᾽ ᾿ “Ἂ 

28 ὁ μὴ ὧν μετ΄ ἐμου 

κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, 
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 
σκορπίζει. 

[Οἵ ν 18 αβογε] 

94 "Όταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 
3 ͵ 9 δὴ ω 9 , 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν [ἀνάπαυσιν, 
καὶ μὴ εὑρίσκον 
[τότε]! λέγει 
« ’ 3 κ πα Ἔ 

ὙΥποστρέψω εἰς τὸν οἰκὸν µου 

ὅθεν ἐξῆλθον᾽ 
25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

[σχολάζοντα,] 
σεσαρωµένον 
καὶ κεκοσμημένον. 
20 τότε πορεύεται 

Α / 

καὶ παραλαμβάνει 
ἕτερα πνεύματα πονηρότερα 

ἑαυτοῦ ἑπτά, 
Ν Ψ' , ἴω 3 Γον 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 

ο ας τω τος το - 0 τον Ὁ -.555--ε-- -- -οὉ--------- 

ὙῊΗ τας: 1κ 11:24 ἀνάπαυσιν καὶ μὴ εὑρίσκον. τότε 

170 
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........ή 0 «ἤἜὐ“ἧἜθθθβ------------------ 

[Ματ 12] {ὉῪ} Ὦκξ 11 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων. χείρονα τῶν πρώτων. 

Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

τῇ πονηρᾷ. (50) 
27 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν 

αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις 

φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου 

εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ 
κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ 
μαστοὶ οὓς ἐθήλασας 28 αὐὖ- 

τὸς δὲ εἶπεν 

[Οὐ Μαιί 12:50 (551) [σι Ματίς 3:35 (651) Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυ- 

λάσσοντες. τ 

101. ΤΗΕ; Β51ΟΝ ΟΕ ΦΟΝΑΗ 

[Μαλττ 12: 90-42] Ίσκε 11:29-22 

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομέ- 

νων 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν 

«Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς «Ἢ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά 

ἐστιν᾽ 

σημεῖον ἐπιζητεῖ, σημεῖον ζητεῖ, 

καὶ σημεῖον οὗ δοθήσεται αὐτῇ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ 

εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿]ωνᾶ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 

τοῦ προφήτου. 

40 ὥσπερ γὰρ 80 καθὼς γὰρ ἐγένετο ἰ[ὁὶ] 

Ἱεέήν Ἰωνᾶς ᾿Ιωνᾶς 
τοῖς Νινευείταις σημεῖον, 

ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους 

τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 

οὕτως ἔσται οὕτως ἔσται 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 

ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς 

τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 
ση”

 

Τί 16: 4α Μι δ:120 

α Τενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς α Τί ἡ γενεὰ αὕτη 
σημεῖον ἐπιζητεῖ, ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω τ, 
καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ δοθήσεται τῇ γεν:-ᾷ ταύτῃ σημεῖον. 

εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ιωνᾶ. (534) (954) 
ο ἶὐὴἢᾗᾗἲκκ ο  --

 

α1οπαςῦ 1:17(2:1) 7 

17 
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[Ματ 12] 

(Οἱ ν 42 ροε]οπ] 

4] ἄνδρες Νινευεῖται 

ἀναττήσονται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν᾽ 

ὅτι μετενόησαν 

εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾷᾶ, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. 

42 βασίλισσα νότου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινεῖ αὐτήν" 

ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

(850) 

108. 

[Μάᾶττ 5: 15] 

α οὐδὲ καίουσιν λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

(555) 

ΤΗΕ, ΙΝΝΕΗ ΙΙ4ΗΤ 

Ίσκε 11 

81 βασίλισσα νότου 
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῶν ἀνδρῶν 

τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς" 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων 
τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶ- 
νος, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 
92 ἄνδρες Νινευεῖται 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 
ὅτι μετενόησαν 
εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, 
καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

[Οἵ ν 81 αΏονο] 

Ίσκε 11:95-96 

αΟὐδεὶς λύχνον ἅψας 
εἰς κρύπτην τίθησιν 

᾽ Δ « λὴ Ἂ.: / 

οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 
τὸ φὼς βλέπωσιν. 

Μκ 4:21Ὁ 
α Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, 
οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ ; 

(85) 

178 

ΤΙ 8:10 

α Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας 
καλύπτει αὐτὸν σκεύει 
ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ 
φῶς. (55) 
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[Ματτ 6:22, 25] 

Ο λύχνος τοῦ σώματός 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. 

ἐὰν οὖν ᾗ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, 

ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν ἔσται" 

98 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονη- 

ρὸς ἦ, 

ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτινὸν ἔσται. 

εἰ οὖν τὸ φῶς 

τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, 

τὸ σκότος πόσον. (899) 

1{ὕὉς:τ 11 

84 ὋὉ λύχνος τοῦ σώματός 
᾽ . ᾽ / 

ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. 

ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, 
καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινόν 
ἐστιν" 

ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, 

καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινόν. 

85 ἱσκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς 
τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 

86 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον 
φωτινόν, μὴ ἔχον ᾿μέρος τι] 
σκοτινόν, ἔσται φωτινὸν ὅλον 
ὡς ὅταν ὁ λύχνος Τ τῇ ἀστρα- 
πῇ φωτίζῃ σε. 

109. ΤΗΕ ΒΕΒΌΚΕ ΟΝ ΤΗΕ ΡΗΑΗΙΡΕΕΡ 

[ΟἹ Μαιίϊ 29:25 1 Ῥο]ουγ] 

[Ματ 25:25-2τ] 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

Ίσκε 11 :97-44 

Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ 
αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀρι- 
στήσῃ παρ) αὐτῷ' εἰσελθὼν 
δὲ ἀνέπεσεν. 38 ὁ δὲ Φαρι- 

σαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ 
πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ 
ἀρίστου. 

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριο πρὸς 
αὐτόν 
Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι 
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ 
τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει 
ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 
40 ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ 
ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν ; 
41 πλὴν τὰ ἐνόντα 
δότε ἔλεημοσύνην, 
καὶ ἰδοὺ πάντα 
καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 
42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν 

τοῖς Φαρισαίοις, 
 ἼἶὩἶὑὨὑὙἥὭἜἥἊἾῖ ον. 1Ἠήὐ τι: Π ΄ἷἿἷἿἽὝὟ ́ ἠ ἿἾἿὙὟἿ τ τςὍτς ι΄ ΄-΄΄ ἰΞ!ΞἨἨ,Ἔ ΓΤ ἝἽ͵Ύ  -Ἐ 

ὝΗ Πρ: [Ὁ 11:85, 96 1... 36 [τι] μέρος | ἐν 
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ΠΜΙαττ 25] 

“-“ ᾿ «- , 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
Ὶ »"" Ὶ ΄ 

καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, 

καὶ ἀφήκατε 

τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, 

τὴν κρίσιν 

καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν" 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 
.- τν ας 

κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι. 

24 ὁδηγοὶ τυφλοί, διυλίζοντες τὸν 

κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον κατα- 

πίνοντες. 

25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ 

ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, 
" Α ᾿ 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
δα : “-“ ᾿ 

ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 
-“ , 

20 Φαρισαῖε τυφλέ, 

καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ 

ποτηρίου |καὶ τῆς παροψίδος], 

ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ 

καθαρόν. 

Μί 29:0, 7α 

“ φιλοῦσι δὲ 

τὴν πρωτοκλισίαν 
ἐν τοῖς δείπνοις 

ΣΙ 
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς (5 150) 

Μικ 12:88, 89 

α Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων 
τῶν θελόντων 

ἐν στολαῖς περιπατεῖν 

καὶ ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
89 καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς [δείπνοις, (3156) 
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Ίσκε 11 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχα- 
νον, 

3 ᾿ 

καὶ παρέρχεσθε 

τὴν κρίσιν 
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 
κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 

[Ὁ ν 89 { αΏοτο] 

48 “οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρι- 

σαίοις 
ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρίαν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

1κ 20:40 

4 Ἰ]ροσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων 
τῶν θελόντων 
περιπατεῖν ἐν στολαῖς 

καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 
ἐν τοῖς δείπνοις, (ὃ 156) 
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[Μ τὶ 28] 

ΜΠ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι Γπαρομοιάζετεὶ 

τάφοις κεκονιαμένοις, 

οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 

ὡραῖοι 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας: (8157) 

708κξὲ 11 

᾽ ᾿ «- ““ 

44 οὐαὶ ὑμιν, 

“ ᾿ «- 

ὅτι ἐστὲ ὡς 
4 ἴα 1 Μ 

τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπα- 
τοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 

110. ΤΗΕ, ΒΕΒΌΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΒΙΡΕΡ 

[Ματτ 29:4] 

δεσµεύουσιν δὲ 

φορτία βαρέα Τ 
3 ᾿ ’ 

καὶ ἐπιτιθέασιν 
᾿ , » - ΄ ΄ 

ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, 

αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν 

οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. (81506) 

[ΜΑττ 25: 29-01] 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 

τῶν προφητῶν 

καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα 

τῶν δικαίων, 

90 καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν 

ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, 

οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ 

ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν" 

9] ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς 

Ίσκεο 11:45-54 

᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν 
λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε, 
ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρί- 

ζεις. 

46 ὁ δὲ εἶπεν 
Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, 

ὅτι φορτίζετε 
τοὺς ἀνθρώπους 
φορτία δυσβάστακτα, 
καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλωι 
ὑμῶν 
οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 

47 οὐαὶ ὑμῖν, 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα 
τῶν προφητῶν 

οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν 

ἀπέκτειναν αὐτούς. 
48 ἄρα μάρτυρές ἐστε 

ΤΠ 11:45 μάρτυρές ἐστε Ιλ ΝΒΤ,; μαρτυρεῖτε ΑΟΌΤΥΥ Χθ ἃ] ρ]εγ 
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ΠΙΑττ 29] 

ὅτι υἱοί ἐστε 

τῶν φονευσάντων 

τοὺς προφήτας. (ὃ157) 

ΠΊαττ 29: 84-0] 

διὰ τοῦτο 

[ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
Α «- “-“ 14 

πρὸς ὑμᾶς προφήτας 

καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" 

ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 

καὶ σταυρώσετε, 

καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 

καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν" 

90 ὅπως ἔλθῃ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς 
-“Ἵ τ ” 

πᾶν αἷμα δίκαιον 

ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς 

ἀπὸ τοῦ αἵματος “Αβελ τοῦ δικαίου 

ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 
τὰς ; 

υἱοῦ Βαραχίου, 

ὃν ἐφονεύσατε 

μεταξὺ τοῦ ναοῦ 

καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
ΠΝ ; Ὁ 

90 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
" { 1 
ἤξει 'ταῦτα πάντα 

ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. (8152) 

ΠΙΑττ 25:14] 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι κλείετε 
' ; τ - ᾿ 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων" 

ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. (51537) 

{0κε 11 

καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις 
τῶν πατέρων ὑμῶν, 
ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν 
αὐτοὺς 
ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 

40 διὰ τοῦτο 
Ν ε { “ “ “ 

καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν 
᾽ - 

Αποστελῶ 

εἰς αὐτοὺς προφήτας 

καὶ ἀποστόλους, 
καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 

καὶ διώξουσι», 
50 ἵνα ἐκζητηθῇ 

τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν 
τὸ [ἐκκεχυμένον] 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου 

ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
51 ἀπὸ αἵματος “Αβελ 
ἕως αἵματος Ζαχαρίου 

τοῦ ἀπολομένου 
μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου 
καὶ τοῦ οἴκου" 

, ’ ε ἴω 

ναί, λέγω ὑμῖν, 
ἐκζητηθήσεται 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα 

τῆς γνώσεως᾽ 

αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε 
καὶ τοὺς εἰσερχομένους 
ἐκωλύσατε. 

ΜῊ πιρ: .ἱκ 11:50 ἐκχυννόμενον 

ΤΚΊ 11:80 ἐκκεχυμένον Μα Β 833. 09. 5.1 8ίΠ; ἐκχυννόμενον ΝΑΟΓ1Τ,ΥΝΝΥΘ (-υνο-) οἵο 
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Ίσκε 11 

δ8 Καἀκεῖθεν ἐξελθόντος 
αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν 
καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 
πλειόνων, 54 ἐνεδρεύοντες αὖ- 
τὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στό- 
ματος αὐτοῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΝ. ΟΟΝΟΕΈΕΝΙΝΟ ΤΕΥΒΤΕΌΓΝΕΒΞΒ, ΕΙΡΕΙΙΤΥ, ΑΝῸ 

ΜΑΤΟΗΕΙΠΝΕΒΞΒ, 5111116 

111. ΟΟΝΟΕΗΝΙΝα ΕΕΑΗΙΝαά ΑΝΡ τα ρτἹινα 600 

[Ματτ 10: 6] 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

4 Ορᾶτε καὶ προσέχετε 

ἀπὸ τῆς ζύμης 

τῶν Φαρισαίων 

καὶ Σαδδουκαίων. (84) 

[Ματτ 10: 200-959] 

ὁ οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον 

ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὗ γνωσθήσεται. 

Μύ 16: 110 

α προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης 
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

(954) 

ΠΙαακ 8:15] 

καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων 

4 Ὁρᾶτε, βλέπετε 
5 
ἀπὸ τῆς ζύμης 

τῶν Φαρισαίων 

(454) καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου. 

Μις 4:22 

ὃ οὐ [γὰρ ἔστινὶ κρυπτὸν 
ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, 
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον 
ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. (855) 

189 

Ίσκε 12:1-12 

Ἔν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν 
μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 
καταπατεῖν ἀλλήλους, 
ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μα- 
θητὰς αὐτοῦ πρῶτον 

«Προσέχετε ἑαυτοῖς 
ἀπὸ τῆς ζύμης, 
ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, 
τῶν Φαρισαίων. 

2 90ὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον 
ἐστὶν 
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
καὶ κρυπτὸν 
ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

ΙκΚκ 8:17 

ὃ οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν 
ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ 
καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. (855) 
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[Μπαντ 10] 

217 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

εἴπατε 

ἐν τῷ φωτί" 
ἢ « 3 ολ 3. Φ ιά 

και ο εἰ» το ου» ακουετε, 

" ΠΕ κηρύξατε 

ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

28 καὶ 

μὴ φοβηθῆτε 
ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα 

τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων 

ἀποκτεῖναι" 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν 

δυνάμενον 
" ᾿ -“ 

καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα 

ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

29 οὐχὶ δύο στρουθία 

ἀσσαρίου πωλεῖται; 

καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν 

οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γὴν 

ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 

90 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες 

τῆς κεφαλῆς 

πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 

9] μὴ οὖν φοβεῖσθε: 

πολλῶν στρουθίων 

διαφέρετε ὑμεῖς. 

92 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει 

ἐν ἐμοὶ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

[σἽἹκε 12 

8 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ 
εἴπατε 
ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, 
καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε 
ἐν τοῖς ταμείοις 
κηρυχθήσεται 

ἐπὶ τῶν δωμάτων. 
4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, 

ΕΝ ο 
ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 
σῶμα 
καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων 
περισσότερόν τι ποιῆσαι. 
ὃ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φο- 

βηθῆτε' 
φοβήθητε τὸν 
μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι 

ἔχοντα ἐξουσίαν 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν" 
ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβή- 

θητε. 

6 οὐχὶ πέντε στρουθία 
πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; 
καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 
οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες 
τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
πᾶσαι ἠρίθμηνται" 

μὴ φοβεῖσθε" 

πολλῶν στρουθίων 
διαφέρετε. 
8 Λέγω δὲ ὑμῖν, 
πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει 
ἐν ἐμοὶ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ΙΙ 21:18 

α καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὐ μὴ ἀπόληται. (8161) 
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[Ματτ 10] 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

33 ὅστις [δὲ ἀρνήσηταί µε 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (τὃ) 

[Ματτ 12:91, 92] 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 

πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία 

ἀφεθήσεται 

Τ τοῖς ἀνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία 

οὐκ ἀφεθήσεται. 

92 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 

κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ" 

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ 

κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

[οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ 

οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 

οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. (450) 

[Ματτ 10:19, 20] 

ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

[Μληκ 9:28, 29] 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι πάντα 

ἀφεθήσεται 

τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 

βλασ- 

φημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν' 

τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ 

[Οὐ ν 25 αβρογνε] 

20 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 

εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

οὐκ ἔχει ἄφεσιν 

εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρ- 

(850) 
ΠΙαδακ 19:11] 

καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 

τήµατος. 

παραδιδόντες, 

{κε 12 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων 

τοῦ θεοῦ" 
ϱ αὁ δὲ ἀρνησάμενός µε 
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀπαρνηθήσεται 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῖ. 

[Οἵ ν 10 Ροἱονν] 

10 Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 
εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ' 
τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 
βλασφημήσαντι 

᾽ αλ / 

οὐκ ἀφεθήσεται. 

11 Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς 
ἐπὶ τὰς συναγωγὰς 
καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, 

.ἹἈἈ.ου ἄἧἅ« τ... συθ- 

Μι 5:95 

α ὃς γὰρ ἐὰν ἔπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν 
ὅταν ἔλθῃ 
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

(887) 
185 

Ικ 9: 26 

α ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 

τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται, 
ὅταν ἔλθῃ 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. (Φ95τ) 
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[Ματτ 10] [Μακ 19] ἵσκτ 12 

“μὴ μεριμνήσητε πῶς αμὴ προμεριμνᾶτε “μὴ μεριμνήσητε πῶς 
[ἢ τί] ἀπολογήσησθε 

ἢ τί λαλήσητε' τί λαλήσητε, ἢ τί εἴπητε' 

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 

δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν διδάξει ὑμᾶς 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε" ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

90 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες | οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν | ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. (8101) 

τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. (ὃ 72) 

119. ΤΗΕ ΒΙΓΗ ΕΟΟΙ, 

Ίσκε 13:19-2ἱ 
“ 

Εἶπεν δὲ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ δΔΙιδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου μερίσασθαι μετ 

ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ἤλνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ 

μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 16 εἶτεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης 

πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 

16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ 

χώρα. 17 καὶ διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς 

καρπούς μου; 18 καὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω" καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας 

οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου 

Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ [κείμενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου, φάγε, πίε], εὐφραίνου. 

20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός "λφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ" 

ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 21 [Οὕτως ὁ θησαυρίζων αὑτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.] 

113. ΟΟΝΟΡΒΗΝΙΝα αοΡ’5 ΟΑΒΕ 

ΠΜαπττ ϐ: 20-99] 10κῈ 14:22-04 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
[αὐτοῦ] 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Διὰ τοῦτο [λέγω ὑμῖν], 

μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
ος τν με ας κ νο το ντος Ι΄ αι τα. μα μα 

Τς 91:14, 15 
4 θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 
μὴ προμελετᾷν 
ἀπολογηθῆναι, 

ο η ᾿ ; ἜΣ 
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα 
καὶ σοφίαν ἣ οὐ δυνήσονται ἀντι- 
στῆναι ἢ ἀντειπεῖν [ἅπαντες! οἱ 
ἀντικείμενοι ὑμῖν. (8161) 

Ἱ---ἕ -υ-υ-υ-θ -υὔυὔ-ᾱὔ-ᾱέθθ” 

Η πρ: Τκ 12:22 ὑμῖν λέγω 

[κ 19:11 πῶς ἢ τί νι ΝΑΡΙΙΕΥΥΧθ αἱ Ρίου; πῶς Ὁ 157. ἰῦ Βυ1 σα ΡοδΗ οὔ; τί 5.) 51η 
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[Ιάαττ ϐ] 

τί φάγητε [ἢ τί πίητε], 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 

τί ἐνδύσησθε" 

οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι 

τῆς τροφῆς 

καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 

20 ἐμβλέψατε 

εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν 

οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, 

καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 

τρέφει αὐτά: 

οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε 

αὐτῶν ; 

27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 

δύναται προσθεῖναι 

ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
τὶ ο 

πῆχυν ἕνα; 

935 καὶ περὶ ἐνδύματος τί µεριµ- 

νᾶτε; 

καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 

πῶς αὐξάνουσιν' 

οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιγ΄ 

20 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 

οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 

αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 

80 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 

σήμερον ὄντα καὶ αὔριον 

εἰς κλίβανον βαλλόμενον 

ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 

ὀλιγόπιστοι; 

81 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες 

Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωμεν ; 

ἤ Τί περιβαλώμεθα ; 

σ κε 12 

τί φάγητε, 

μηδὲ τῷ σώματι [ὑμῶν] 
τί ἐνδύσησθε. 
28 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι» 
τῆς τροφῆς 
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 
24 κατανοήσατε 
τοὺς κόρακας 
ὅτι Ιοὐ σπείρουσιν οὐδὲϊ θερί- 
ζουσιν, 

οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον 
οὐδὲ ἀποθήκη, 
καὶ ὁ θεὸς 
τρέφει αὐτούς" 
πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε 
τῶν πετεινῶν. 
25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 
δύναται 

[ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
προσθεῖναι πῆχυν; 
20 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον 
δύνασθε, 
τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα 
πῶς αὐξάνει" 
οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει" 
λέγω δὲ ὑμῖν, 

οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 
28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον 
ὄντα σήμερον καὶ αὔριον 
εἰς κλίβανον βαλλόμενον 

ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, 
πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι. 

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 
τί φάγητε καὶ τί πίητε, 
καὶ μὴ μετεωρίζεσθε, 

ΝΗ Πως: Τικ 12:24 οὔτε σπείρουσιν οὔτε 

1 12:23 γὰρ ψἰ(α ΝΕΟΙ, Χο 3 ἰὖ οἴο; ΔΟΥ͂ 7 ἰῦ νε αἱ ρ]ου οι 
ἀμφιέννυει ΑΟΥ Χθ αἱ ρ]εγ 

25 προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

25 ἀμφιάζει ἢ ΒΒ; -εζει Ὀ,: 
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Ὃ- 

ΠΜαπτ 6] 

32 πάντα γὰρ ταῦτα 

τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν" 

οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 

ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων. 

99. ζητεῖτε δὲ πρῶτον 

τὴν βασιλείαν 

καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται 

ὑμῖν. (599) 

Ματτ 6:19--21] 

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς 

ἐπὶ τῆς γῆς, 

ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν 
3 ’ 

καὶ κλέπτουσιν" 

20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 

θησαυροὺς 

ἐν οὐρανῷ, ὅπου 

οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, 
3 “ ᾿ ΄ 

καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν 

οὐδὲ κλέπτουσιν" 

2] ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός 

σου, 

ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου. 

(559) 

Ίισκε 12 

80 “ταῦτα γὰρ πάντα 
τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔπι- 

ζητοῦσιν, 
ε ὧν ε µ το 

ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 
ὅτι χρῄζε-ε τούτων' 
81 πλὴν ζητεῖτε 

Α ͵ ᾽ ἴον 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα προστεθήσεται 

ὑμῖν. 
82 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμ- 
νιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ 
ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασι- 

λείαν. 
88 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 
ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην" 

ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια 
μὴ παλαιούμενα, 

θησαυρὸν ἀνέκλειπτον 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ε , ε) 3 ῳ 

ὕπου κλέπτης οὐκ εΕγγίζει 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει" 
84 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 

ὑμῶν, 
κ - ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

114. ΟΟΝΟΕΗΝΙΝα ΝΑΤΟΗΕΌΤΝΕΡΡ 

(οἱ Μαιί 95:3 Π (5166)] 

Ίσκεο 12:95-40 

Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες 
περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι 

υπ θθθῬῬῬθθθθθθθ
ηθη” 

Μι θ:5 
α μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 
οἶδεν γὰρ [ὁ θεὸς] ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. (5958) 



ΟΟΝΟΕΑΝΙΝα ΤΕΟΒΤΡΟΙΝΕΒΘ, ΕΙΡΗΙΗΊΥ, ΑΝ ΥΑΤΟΠΡΟΙΝΗΕΡ5 δΙ1Ι5 

[Ματτ 24:45, 44] 
᾿ “- ΄ “ 

ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι 
ἘΝ 

εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 

ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 

διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

44 διὰ τοῦτο 

καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, 

ὅτι ἣ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

(5164) 

115. 

[Ματτ 24:45-51] 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 

δοῦλος καὶ φρόνιμος 

ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 

ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ 

τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 

Ίσκε 12 

καιόμενοι, 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι 
ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν 
κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ 
ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος 
καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοί- 
ἕωσιν αὐτῷ. 37 μακάριοι οἱ 

δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ 
κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας᾽ 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περι- 
ζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς 
καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐ- 
τοῖς. 38 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ 
κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ 
καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί 
εἰσιν ἐκεῖνοι. 

80 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι 
᾿ Ψ . / 

εἰ δει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποἰᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 
[ἐγρηγόρησεν ἂν 
καὶ οὐκὶ ἀφῆκεν 
διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, 
ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

ΤΗΕ ΕΑΙΤΗΕΟΙ, ΒΤΕΑΒῸ 

Ίσκε 12:41--48 

Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Κύριε, πρὸς 
ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην 
λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας; 
42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος 
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 

οἰκονόμος, ὁ φρόνιμος, 
ὃν καταστήσει ὁ κύριος 
ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ 

τοῦ διδόναι 
πι ὕ-ἹὙ-ἆ--ἧ-ῄθπ ο 4. ΄΄΄΄ἷἽἷἽἝἽὋ“ἕ“.......͵ς.͵..-ς.ς-.,Ἕ,ἊἜ.Ἄ͵ΓἨ-“.-.͵,ὄοπ---ς

-ςἜς-Ἕ--.ἠἧ ῳ τ[Γ- .Ψ----ς---- 

ΤῊ πὰρ: Τικ 12:89 οὐκ ἂν 

ΤΚ 19:39 ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ ννἱ ἢ ΑΒΙΙΥ ΧΔΘ 1ῦ νρ Ῥ65}} αἱ Ρρ]ε;; ἀξ ἘΠ 2 [Ὁ 5ντ ΟἿ οἵο ΟΠΙ ---- οὐκ η 

ΒΙΙΥ είο; ΔΑΤΓΧΔθΘ αἱ Ρ]6υ οὐκ ἂν 
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ε.α οτε τ“ τ Υ.«ἷ“Ὅ“ἴἶΧΩ(4«- ὺ͵κας: 

[Μ τὸ 24] 

τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 
΄ ς “ 3 -“ 

40 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει οὕτως ποιουντα" 

47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 

αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 

43. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος 

ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει μου ὁ κύριος, 

40 καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ 

μετὰ τῶν μεθυόντων, 

50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου 

ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ 

καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 

51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν 

καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει" 

αξκεὶ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (91050) 

Ίσκε 12 

ἐν καιρῷ [τὸ] σιτομέτριον ; 
48 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως" 
44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος 
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
Χρονίζει ὁ κὐριός μου ἔρχεσθαι, 
καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
ἐσθίειν τε καὶ πίνειν 
καὶ μεθύσκεσθαι, 
46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 
ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 
καὶ διχοτομήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 

47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς 
τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ 
καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας 
πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσε- 
ται πολλάς 48 ὁ δὲ μὴ 
γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πλη- 
γῶν δαρήσεται ὀλίγας. παν- 
τὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητη- 
θήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ 
παρέθεντο πολύ, περισσότερον 
αἰτήσουσιν αὐτόν. 

116. ΟΟΝΟΒΗΝΙΝα ΕΙΠΕ ΑΝῸ ΡΙΝΙΡΙΟΝ 

Ίσκε 14:49-59 

Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 

ἀνήφθη ; 
τ ψ1ι.͵,

ιτιιτῳ
ιι Π000. --ο-οΟ--ς-“-ς------- 

αΟΙ 846, Ὁ. 71 
ον ο οἱ ἱ-ἷ-ὂ”-ὃὅ-ὃ ο. ὃς... -ἵ---Ὑ---υ-υ------------------------- τε 

τὴς 19:49 τὸ σιτοµέτριον ΝΟ ΝΑΤ ΝΧθ αἱ Ῥ]6ς; τὸ οπι Β 69. 
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[ΜΑπκ 10: 250] Ίσκε 12 

ἄδύνασθε πιεῖν 

τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, 

ἢ τὸ βάπτισμα 50 “βάπτισμα δὲ ἔχω 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 

βαπτισθῆναι; (8140) βαπτισθῆναι, 
καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου 

[Μαᾶττ 10: 34--6] τελεσθῇ. 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρε- 

γενόμην 

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν᾽ δοῦναι ἐν τῇ γῇ; 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην οὐχί, λέγω ὑμῖν, 

ἀλλὰ μάχαιραν. ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. 
52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 

πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισ- 
μένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο 
ἐπὶ τρισίν, 

35 ἦλθον γὰρ διχάσαι 58 διαμερισθήσονται 
πατὴρ ἐπὶ υἱῷ 

ἄνθρωπον 1 “κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ 1““υἱὸς ἐπὶ πατρί,᾽" 
μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα 

καὶ θυγατέρα καὶ “᾿θυγάτηρ 
κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς ἐπὶ τὴν μητέρα, 

πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς 

καὶ νύμφην καὶ ' νύμφη 
κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, ἐπὶ τὴν πενθεράν." 
36 καὶ “ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ 

οἰκιακοὶ αὐτοῦ." (74) 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. ΜΑΚΝΙΝΟΒ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΝΠΡΗ ΝΑΤΙΟΝ, δὲ 1117, 118 

111. ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΙΝα ΤΗΕ ΤΙΜΕΣ 

[Ματτ 16:2, 8] Ίσκε 12:54-59 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς "Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοι: 
Ὅταν ἴδητε νεφέλην 

[Ὀψίας γενομένης ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, 

Μις 10: 990 

α πὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε 
καὶ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
βαπτισθήσεσθε, (8140) 

-.͵͵τ͵͵Π͵͵““-------------------.--᾽ Ξ- ὀ -ἠ Ἐ“--.--ς-------------ς-ς----- -- 

:ΜΙο 7:6 
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[Μαπτ 16] 

λέγετε 

Εὐδία, 

πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός" 

Ὁ. καὶ πρωί 

Σήμερον χειμών, 

πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. 

τὸ μὲν πρόσωπον 

τοῦ οὐρανοῦ 

γινώσκετε διακρίνειν, 

τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν 

οὐ δύνασθε.]] (84) 

[Ματτ 5:25, 26] 

ἴσθι εὐνοῶν 

τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ 
“ “ ΄ ᾽ ᾽ οἷἂ»γἦ Αα. ες 
ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, 

μή ποτέ σε παραδῷ 

ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, 
, , 

καὶ ὁ κριτὴς 

τῷ ὑπηρέτῃ, 

καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ: 

20 ἀμὴν λέγω σοι, 

οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 

ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράν- 

την. (837) 

101κε 12 

εὐθέως λέγετε ὅτι 
Ὄμβρος ἔρχεται, 

καὶ γίνεται οὕτως" 
55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 
λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, 

καὶ γίνεται. 

56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον 
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 
οἴδατε δοκιμάζειν, 
τὸν ἱκαιρὸν δὲϊ τοῦτον 

πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν ; 
57 Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ 
κρίνετε τὸ δίκαιον ; 

δ8 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ 

τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, 
ἐν τῇ ὁδῷ 
δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι 

[ἀπ᾽] αὐτοῦ, 
μή ποτε κατασύρῃ σε 
πρὸς τὸν κριτήν, 

καὶ ὁ κριτῆς σε παραδώσει 
τῷ πράκτορι, 
καὶ ὁ πράκτωρ σε 
βαλεῖ εἰς φυλακήν. 
69 λέγω σοι, 
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν 
ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 
ἀποδῷς. 

1186. ΤΗΕ άΑΙΠΕΑΝΡΘ ΘΙΙΑΙΝ ΒΥ ΡΠΙΑΤΕ 

Ίσκε 19:1-0 

ΗΠαρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν 
τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 3 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε 
“ « ἴω ΜΌΝ ε ᾿ ᾿ / 3 , 3 / “ Ὁ 

ὅτι οἱ ΤΓαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Τ᾿ αλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα 

πεπόνθασιν ; 3 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ 
᾽ὕ [ο] , 3 ᾿ «' ” - / ζω 3 , , ο) 

ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε 

ΜῊ τὴρ: 1ς 19:56 δὲ καιρὸν 
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{0}κε 19 

ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ᾿Ἱερουσαλήμ ; 

δ οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ ἱμετανοήσητεὶ πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. 
ϐ "ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. Συκῆν εἶχέν τι πεφυτευµεένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι 

αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. Τ εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν 
᾿Ιδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω" ἔκκοψον 

αὐτὴν ἵνα τί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες 
αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια’ 9 κἂν μὲν ποιήσῃ 
καρπὸν εἰς τὸ μέλλον-- εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠ. ΤΕΑΟΗΙΝΟΣ ΒΥ ΤΗΕ ὙΔΥ, δὲ 119-124 

119. ΤΗΕ ΝΟΜΑΝ ΗΡΑΙΕΡ ΟΝ Α ΒΑΒΒΑΤῊ 

Ίσκε 189: 10-17 

Ἢν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα 
ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 
παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ Γύναι, ἀπολέ- 
λυσαι τῆς ἀσθενείας σου, 18 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, 
καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 

ἐθεράπευσεν ὁ ᾿]ησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι "Ἐξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι: ἐν 

αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 “ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ 

ὁ κύριος καὶ εἶπεν Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ 

τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ [ἀπάγων) ποτίζει; 10 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, 
ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 11 Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι 

αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

120.{. ΤΗΕ ΡΑΒΑΡΒΙΕΗΣ» ΟΡ ΤΗΕ ΜΟΡΤΑΗΒΡ ΡΕΕΗΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΒΑΝῈΝ 

ΠΙαττ 19: 91--99] ΠΙλδηκ 4: 90-52] Ίΐσκε 19:15-21 

"Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν Καὶ ἔλεγεν "Ἔλεγεν οὖν 

αὐτοῖς λέγων 

Ὁμοία ἐστὶν Πῶς ὁμοιώσωμεν Τίνι ὁμοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ᾿ Ἰτὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, 

ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν ; καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτὴν; 

κόκκῳ σινάπεως, 91 ὡς κόκκῳ σινάπεως, 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινά- 

πεως, 
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ὃς ὅταν σπαρῇ ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν 

ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ: ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, 

32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων | μικρότερον ὃν πάντων τῶν σπερ- 

τῶν σπερμάτων, μάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς -- 

α(ΟΓ Τῆς 14:5 (5129) 

ΜΗ πις: Τκ 13:5 μετανοῆτε 15 ἀπαγαγὼν 
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[Ματτ 19] 

ὅταν δὲ αὐξηθῇ 

μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν 

καὶ γίνεται δένδρον, 

ὥστε ἐλθεῖν 

1 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ" 

καὶ “᾿κατασκηνοῖν 

ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ." (58) 

99 "Αλλὴην 

παραβολὴν [ἐλάλησεν αὐτοῖς ]" 

Ὁμοία ἐστὶν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ζύμῃ, 

ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 

(959) ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

121. 

ΠΜαττ 7:15, 14] 

Εἰσέλθατε 

διὰ τῆς στενῆς πύλης" 

ὅτι πλατεῖα Τ καὶ εὐρύχωρος ἡ 

ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, 

καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι 

δι αὐτῆς" 

14 ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμ- 

μένη ἡ ὁδὸς 

ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, 

ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 

(849) 

ῃ 
και 

᾽ ΄ 

αὐτὴν 

ὃς. ἱ  “ὕὍὕὅὕῆὔσὅ-θθῬθῬθθθθθθθ 

1ΏαἨπ 4:12, 21 ΟΠα]ᾶ;, Ἐτζοις 17:28 1ΏαἨπ 4:12, 21 ΟΠα]ά 

[Μδακ 4] 

92 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει 

καὶ γίνεται 

μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων 

καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
« {{ 
ὥστε δύνασθαι 2΄ ὑπὸ τὴν σκιὰν 
ο 

αὐτοῦ 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

(558) κατασκηνοῖν.; 

Τὰς 13:21 ἔκρυψεν γι ΒΤ. ταῖη οὔα; ἐνέκρυψεν ΔΑΟΥΝΥΧ παῖη οὖς 

194 

1ῦ0κῈ 19 

καὶ ηὔξησεν 

καὶ ἐγένετο εἰς δένδρο», 

»" ΤΕ ,.,..ἃΔ : εν [ο 
και τα πετεινα του ουραγου 

κατεσκήνωσεν 
ῃ - / 2 α 27 
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 
20 Καὶ πάλιν 
εἶπεν 
Τίνι ὁμοιώσω 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ; 
21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 
.“ - 3 ᾿ ε/ 

ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

ΤΗΕ ΟΥΒΞΤΙΟΝ ΠΗΕΤΗΕΗΒ ΒΕ ΑΒΕ ΒΑΕ 

Ίσκη 19:22-90 

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πὀ- 
λεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ 
πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερο- 
σόλυμα. 28 Εἶπεν δὲ τις 
αὐτῷ Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
σωζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς 
24 ᾿᾽Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν 
διὰ τῆς στενῆς θύρας, 

ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητή- 
σουσιν εἰσελθεῖν 

καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, 
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{Ό0] κε 13 
ο» ᾽ Ἁ ᾿ οι ε ᾽ 
25 ἀφ᾽ οὗ ἂν ἔγερθῇ ὁ οἰκο- 
δεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν 
θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστά- 
ναι καὶ κρούειν τὴν θύραν 
λέγοντες 

[Μάᾶττ 25:11, 121 

Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν" Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν 

12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 

(5166) 
[Ματτ 7:22, 29] 

πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ 20 τότε [ἄρξεσθε] λέγειν 

ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ “τῷ σῷ ᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 

ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις 

σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, ἡμῶν ἐδίδαξας" 

καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς 

ἐποιήσαμεν; 

28 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι 27 καὶ ἐρεὶ λέγων ὑμῖν 

Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς" Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ; 

Σιιἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ 2. ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, 

οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. πάντες ἐργάται ἀδικίας. 

(845) 
28 "'Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

[Ματτ 8:11, 12] καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 

πολλοὶ ὃ΄΄ ἀπὸ ἀνατολῶν [σεν 29 Ὀθὶον) 

καὶ δυσμῶν)᾽ ἥξουσιν 

καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ὅταν [ὄψησθεὶ 

᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 

Ἰακὼβ Ἰακὼβ 
καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

12 “οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ὑμᾶς δὲ 

ἐκβληθήσονται ἐκβαλλομένους 

εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον᾽" ἔξω. 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς [Οἵ ν 28 αΏονε] 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (345) 

α ΟἹ 845, ΡΡ. 70, ΤΙ 
1 7170. 27:15(34:12); 14:14 305 6:8 8 ΜΔ] 1:11; 158 59:19 

ἌῊΗ τις: ΠΚ 18:26 ἄρξησθε 25 ὄψεσθε 

ΤΠ 13:27 λέγων νι Ἡ 0Τ0.: λέγω ἃ] Ρ]ΘΓ; ἀμὴν λέγω 5υτ 5[η. ους; οτι ἃξ ἰῦ νῇ 58}: ΟΡ Ρε5Η εἰς --- οἶδα 
ἢ ΒΙ.Ε οίο; ὑμᾶς δῆα ΝΑΥΝΧΔΘ 71 νρ 5.Τ βίη οίο 

1956 
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Ίσκε 19 

[ος Μαῦῦ 8:11 4ρογο] 29 καὶ ἥξουσιν 1“ ἀπὸ ἀνατο- 
λῶν 
καὶ δυσμῶν᾽) 
καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου 
καὶ ἀνακλιθήσονται 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

[Ματτ 19: 90] Πήληκ 10:91] 

α[[ολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι | “πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι] 90 “καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι 

οἱ ἔσονται πρῶτοι, 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. (8187) καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. (8193) | καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἱ ἔσονται 

ἔσχατοι. 

122. ΒΕΡΙῪ ΤῸ ΤΗΕ ΜΑΒΝΙΝΕ ΑΟΘΑΙΝΗ͂Τ ΗΒΗΕΟ. 

Ίσκε 19:91-95 

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν 
τινες Φαρισαῖοι λέγοντες 
αὐτῷ Ἔξελθε καὶ πορεύου 
ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει 
σε ἀποκτεῖναι. 382 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατι 
τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ ᾿Ιδοὶ 
ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις 
ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, 
καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 
88 πλὴν δεὶ µε σήμερον καὶ 
αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πο- 
ρεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται 
προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω 

᾿Ιερουσαλήμ. 
[ΠΜαπτ 29: 37--.ς0] 

Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, 84 Ἱερουσαλήμ ᾿Ἱερουσαλήμ, 
ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν, -- ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,-- 
ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυν ιγαγεῖν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι 

τὰ τέκνα σου, τὰ τέκνα σου 

ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς 

Μύ 20:16 

α Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι 

καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. (81958) 

τ ΜῈ] 1:11; 158 59:19 

196 
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[Μάᾶττ 29] σ]κε 18 

νοσσία [αὐτῆς] ὑπὸ τὰς πτέρυγας, νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

καὶ οὐκ ἠθελήσατε; καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

88. ἰδοὺ 1" ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 85 ἰδοὺ 1““ἀφίεται ὑμῖν ὁ 

ὑμῶν” τ, οἶκος ὑμῶν. 
89 λέγω γὰρ ὑμῖν, λέγω [δὲ] ὑμῖν, 
οὐ μὴ µε ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι οὐ μὴ ἴδητέ µε 

ἕως ἂν εἴπητε ἕως εἴπητε 

2εε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 2. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου." (158) ἐν ὀνόματι ἸΚυρίου.᾽; 

125. ΡΙΡΟΟὉΌὉΗΡΕ ΑΤ ΤΗΕ ΤΑΡΙΕ ΟΕ Α ΟΗΙΕΕ ΡΗΑΗΙΡΕΕ, 

Ίσκε 14:1--24 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν 
αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 
ἀρχόντων [τῶν] Φαρισαίων 
σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ 
αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι 
αὐτόν. 2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός 
τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ. 
8 καὶ ἀποκριθεὶξᾷ ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ 
Φαρισαίους 

[Ματτ 12:10}, 11] [Μάᾶπκ 3:4] 

α καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες | “καὶ λέγει αὐτοῖς αλέγων 

Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 

θεραπεύειν ; ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, θεραπεῦσαι ἢ οὔ ; 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; 

ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

οἱ δὲ ἐσιώπων. (552) οἱ δὲ ἡσύχασαν. 

4 καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο 
αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 

1Κκ6:9 
α εἶπεν δὲ [ὁ] ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτούς 
Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, 
εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; (9852) 

1 71Ὸ 22:5; 12:7 1Ρ5 115(117):26 

1 19:35 ἕως νι ἢ ΒΙ,Ἡ 79. ΡΟ; ἕως ἂν ΝΝΤΥΥ Χθ οἷς 

197 



5129 ΓΚΟΜ αΑΙΗΙΕΗ Το ΨΕΝΌΘΑΙΕΜ 

ΠΙαττ 12] 

11 “ὸ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Τίς [ἔσται] ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς 

ἕξει πρόβατον ἕν, 

καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάβ- 

βασιν εἰς βόθυνον, 

οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ ; 

(832) 

[Μαᾶττ 28:12] 

ὄνρστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται, 

καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑσυτὸν ὑψω- 

θήσεται. (8156) 

Ίσκε 14 

δ “καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν 
Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς 

9 [2 “ 

εἰς φρέαρ πεσεῖται, 

Α ᾽ ᾽ , 9 ᾿ 

καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει 
αὐτὸν 
3 «- , “Ὁ / 

ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 
0 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἄνταποκρι- 
θῆναι πρὸς ταῦτα. 

7 "ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κε- 
/ / 3 / 

κλημένους παραβολήν, ἐπέχων 

πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξε- 

λέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς 
8 Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς 
γάμους, μὴ κατακλιθῆς εἰς τὴν 

πρωτοκλισίαν, μή ποτε ἐντι- 
μότερός σου ἢ κεκλημένος ὑπ᾽ 

᾽ ο ΓΤ ν ε " Η 
αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ 
αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς 
τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ 
μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τό- 

τε 

πον κατέχειν. 10 ἀλλ΄ ὅταν 

κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς 
τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν 
” ε / 9 ἴω 

ἔλθῃ ὁ κεκληκὠς σε ἐρεῖ σοι 

Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον" 
τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον 

πάντων τῶν συνανακειμένων 
σοι. 

11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται 

καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψω- 

θήσεται. 

αἱ Τς 19: 15 (8119) 

Τῆς 18: 140 

ὃ ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

(8194) 

τ 14:5 υἱὸς ἢ ΑΒ ΔΘ πιΐη 8 ἰῦ δα Ρ65Η οὔς; ὄνος ΠΧ 5 [Ὁ νς οοΡ οἵο; πρόβατον 1) ---- υἱὸς ἢ βοῦς: 
ΒΥΓ 5ἱΠ βοῦς ἢ ὄνος; ΥΓ ΟἿ υἱὸς ἢ βοῦς ἢ ὄνος 



ΤΕΛΟΗΙΝΟΒ ΒΥ ΤΗΕ ΤΑΥ 8123 
--...'''''ιι ο ὉπὍ«ὃΐ"ὃὅἅἵὃ«“ὥὃ ας“ ο μμ 

[οί Μι 22:1-10 (Φ4151)] 

ΜΉ πισ: Τ]ς 14:17 ἔρχεσθαι | εἰσιν 
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0} Ἁἁκε 14 

12 "Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κε- 
κληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς 
ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει 
τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς 
ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγ- 
γενεῖς σου μηδὲ γείτονας 
πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ 
ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται 
ἀνταπόδομά σοι. 18 ἀλλ᾽ 
ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτω- 
χούς, ἀναπείρους, χωλούς, 
τυφλούς. 14 καὶ μακάριος 
ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταπο- 
δοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται 
γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 
δικαίων. 

16 ᾿Ακούσας δέ τις τῶν 
συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν 
αὐτῷ Μακάριος ὅστις φά- 
γέται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ θεοῦ. 10 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ "Ανθρωπός τις ἐποίει 
δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν 
πολλούς, 17 καὶ ἀπέστειλεν 
τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ 
δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημέ- 
νοις ["Ἔρχεσθεϊ! ὅτι ἤδη ἕτοι- 

μά [εστι]. 18 καὶ ἤρξαντο 

ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσ- 
θαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ 
᾿Αγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω 
ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν: 
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημέ- 
νον. 19 καὶ ἕτερος εἶπεν 
Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε 
καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά; 
ἐρωτῶ σε, ἔχεμε παρῃτημένον. 
20 καὶ ἕτερος εἶπεν Γυ- 
ναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο 

οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ 

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγ- 
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Ίσκηπ 14 

Ύειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. 
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης 
εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ ἊἜἘξ- 
ελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας 
καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ 
τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους 
καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσά- 
Ύαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ 
δοῦλος Κύριε, γέγονεν ὃ 
ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 
28 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς 
τὸν δοῦλον Ἔϊξελθε εἰς τὰς 
ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγ- 
κασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ 
µου ὁ οἶκος. 24 λέγω γὰρ 
ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκεί- 
νων τῶν κεκλημένων γεύσεταί 
μου τοῦ δείπνου. 

124. ὈΙΒΟΟΙΠΒΕ ΟΝ ΟΟῦΝΤΙΝα ΤΗΕ 60ΟΡΤ 

[Ματτ 10:37, 38] 

Ὃ φιλῶν πατέρα 

ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" 

καὶ ὁ φιλῶν 

υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" 

35 “καὶ ὃς οὐ λαμβάνει 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, 

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. (ὃ 74) 

Μι 16:24} Μις 8: 940 
α Ἠϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, “ Εἴ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθείτω μοι. (87) καὶ ἀκολουθείτω μοι. (87) 
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ΤὺῪ}Ὁσκε 14:25-95 

Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχ- 
λοι πολλοί, καὶ στραφεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
26 Εἴ τις ἔρχεται πρός µε 
καὶ οὐ μισεῖϊ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα 

καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς 
ἀδελφάς, 
ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, 
οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 
27 “ὅστις οὐ βαστάζει 
τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ 
καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οὐ δύναται εἶναί µου μαθητής. 

1ὴς 9: 290 
α Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι, 
[ἀρνησάσθω] ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, 
καὶ ἀκολουθείτω μοι. (887) 



ΤΕΛΟΗΙΝΟΒ ΒΥ ΤΗΕ ΤΑΥ 

ΠΙααηκ 9:50α] 

Καλὸν τὸ ἅλας" 
ΠΊαττ ὅ: 192] 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μµωρανθῇ, ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται ; ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (994) 
εἰς οὐδὲν 

ἰσχύει ἔτι 

εἰ μὴ βληθὲν ἔξω 

καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

(9956) 

8124 

0} πκῈ 14 

28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων 
πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶ- 

τον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπά- 
νην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν ; 
29 ἵνα μή ποτε θέντος αὐτοῦ 
θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος 
ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦν- 
τες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν 
80 λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ 
ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν 

καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 

51 ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος 
ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς 
πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον 
βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν 

ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι 
τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων 
ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 32 εἰ 
δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω 
ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας 
ἐρωτᾷ πρὸς! εἰρήνην. 388 
οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ 
ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυ- 
τοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται 
εἶναί μου μαθητής. 

84 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας᾽ 

ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 
ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 
85 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς 
κοπρίαν 

εὔθετόν ἔἐστιν᾿ 
ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 

αι " 5 ; / ᾽ ’ 
0ο εχωνωτα ακουε:ν ἀκουέτω. 

Ώρος Ὄ-ξἥἧὅἒιἒςἲἃἥ“ἥσο. 

α Οἱ 847, Ρ. 74 
ὪΏὪἤἨθθ σύ ἹὙἹὑ |. 

ΨῊΗ πρ: Τ]ς 14:32 εἰς υ. τὰ πρὸς 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠ. ΡΑΕΑΡΒΙΕΣ ΟΕ 6ΕΒΑΟΒ, ὃΥ 126-127 

[ΠΜαττ 18:12--14] 

τί ὑμῖν δοκεῖ ; 

ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 

ἑκατὸν πρόβατα 

καὶ πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, 
᾽ ῃ 

οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα 
. ᾿ ᾽ δὶ αἱ ” ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 

καὶ πορευθεὶς ζητεῖ 

τὸ πλανώμενον ; 

18 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 
η 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

« ᾽ ΄-“ 

ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ 

μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα 

ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοιξ. 

14 οὕτως 

οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν Ιτοῦ 

πατρός μου]! 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς 

[Ον 19 αβονο] 

9 τος 9 ο - 
ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μικρῶν 

(895) τούτων. 

126. ΤΗΕ ΠΟΤ ΡΘΗΕΕΡ 

Ίωκε 16:1--7 

Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες 
πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρ- 
τωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 2 καὶ 
διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι 
καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες 
ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσ- 
δέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 
ὃ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν ταύτην λέγων 

4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν 
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα 

" 3 , 3 3 Γαλ ια 

καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν 
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ 
καὶ πορεύεται ἐπὶ 

, ᾿ ν “ .“ 9 ͵ 

τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 
δ καὶ εὑρὼν 

3 / 3 . . Ψ 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους 
αὐτοῦ χαίρων, 

[Ο΄ ν 7 ρε]ον] 

ὃ καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον 

συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ 
τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς 
Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ 

/ / Ν 9 / 

πρόὀβατόὀν µου τὸ ἀπολωλός. 
7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως 
χαρὰ 

ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν 
μετανοίας. 
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126. ΤΗΕ ΤΟΙ͂Τ ΟΟΙΝ 

Ίσκη 16:5-10 

Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ 
σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 9. καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὲς φίλας καὶ 
γείτονας λέγουσα Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, 
λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 

121. ΤΗΕ ΤΟΡΤ ΒΟΝ 

Ίσκε 16:11-95 

Εἶπεν δέ ᾿Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί 
Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας" ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 138 καὶ 
μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἱπάντα] ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, 
καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα 
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ 
πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ βόσκειν χοίρους" 10 καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, 
καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου 
περισσεύονται ἄρτων, ἔγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι: 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν 
πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι 
εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν µε ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 90 Καὶ ἀναστὰς 
ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
καὶ ἐσπλαγχνίσθ, καὶ ὁραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ 
ἄξιος κληθῆναι υἱός σου [᾿ ποίησόν µε ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου]. 22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε 
δακτίλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 28 καὶ φέρετε τὸν μόσχον 
τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ 
Γἀνέζησενῖ, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Ικαὲ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 ἦν δὲ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας 
καὶ χορῶν, 20 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα". 27 ὁ “4 

δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 
ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελει' εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ 

᾽ “Ὁ ᾽ λθὰ (ἀλ ᾽ / Ο) « δὲ ᾽ θ " ᾽ ο " ᾿ “ ᾿ ι αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ιδοι 
τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας [" 1 : ο) ῃ ᾽ ας “ « « κο φ , ἔριφον' ἵνα μετὰ τῶν φίλων µου εὐφρανθῶ' 980 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου 
τὸν βίον μετὰ Τ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 81 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἰ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν: 39 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 
-“--ππππρρπρΔῴὖ{ᾧῦ οΟο  ττττττττττ  ορρορρρρλρρρρρρρϑρϑρϑρϑρϑρϑρϑρΨρΨά4 οσο, 

ὝΗ πρ: Τ]ς 15:13 ἅπαντα 34 ἔζησεν 29 ἐρίφιον 80 τῶν 

205 



δ125 ΕΠΟΜ «σΑΙΙΡΕ ΤΟ ὉΕΠΡΌΟΡΑΙΕΡΜ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠΙ. ΜΨΑΒΝΙΝΟΒ ΑΟΑΙΝΕΞΤ ὉΝΕΑΙΤΗΕΙΟΙΙΝΕΞς, ῦΝΜΕΕΟΙΕΡΙΙΝΕΕΡ, 
ΑΝΡ ΑΝΥΑΕΙΟΕ, ὃ 128-131 

- 128. ΤΗΕ Ὀνουρτ ΒΤ ΑΒ. 

Ίσκε 16:1--19 

Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
μαθητάς  ᾿Ανθρωπός τις ἦν 
πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, 
καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 
διασκορπἰζων τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ. 9 καὶ φωνήσας αὐτὸν 
εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω 
περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον 
τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ 
δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 8 εἶπεν 
δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί 
ποιήσω ὅτι ὁ κύριός μου 
ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, 
ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι" 4 ἔγ- 
νων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν 
μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας 
δέξωνταί µε εἰς τοὺς οἴκους 
ἑαυτῶν. ὅ καὶ προσκαλεσά- 
μενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεο- 
Φιλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ 
ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον 
ὀφείλεις τῷ κυρίῳ µου; 6 ὁ 

δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους 
ἐλαίου ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ 
καθίσας ἱταχέως γράψον! 
πεντήκοντα. Τ ἔπειτα ἑτέρῳ 
εἶπεν Σὺ δὲ πόσον ὀφεί- 
λεις; ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν 
κόρους σίτου λέγει αὐτῷ 
Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ 
γράψον ὀγδοήκοντα. 8. καὶ 
ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονό- 
μον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως 
ἐποίησεν ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ 
αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι 

ΜῊ πὰρ: Τι] 16:6 γράψον ταχέως 

204 



υΝΡΑΙΤΗΕΡΟΙΝΗΣΡ, ΟΝΜΕΠΟΙΡΟΙΝΕΣΡΣ, ΑΝΡ ΑΥ̓ΑΚΙΘΕ 129 

Ίισκε 16 

ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς 

εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν 
᾿ , αφ ας “ «- [ο ’ 

εἰσίν. 9 Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, 

ἑαυτοῖς ποιήσατε Φίλους ἐκ 

τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα 

ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς 

εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 10 

ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν 

πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν 
᾽ , ” Α ᾽ 

ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολ- 
λῷ ἄδικός ἐστιν. 11 εἰ οὖν 
ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ 

᾽ 3 ’ ᾿ 3 3 [ή 

οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς 
ὑμῖν πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν 
τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγέ- 

Α ζε ] Π νι, 
νεσθε, τὸ ᾿ἡμέτερον] τίς [δώσει 

[Ματτ 6:24] ὑμῖν]; 

Οὐδεὶς δύναται 19 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται 
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει 
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, 
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται 
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει" καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. 
οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 

καὶ μαμωνᾷ. (39) καὶ μαμωνᾷ. 

129. ΟΟΝΟΡΗΝΙΝα ΤΗΕ ΤΑΥ ΑΝῸ ΤΗΕ ΚΙΝΟΘΟΜ 

Ίσκε 16:14-15 

Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ 
Φαρισαῖοι Φιλάργυροι ὑπάρ- 
χοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐ- 
τόν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες 
ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώ- 
πων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς 
καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ ἐν 

ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 
[Ματτ 11: 13] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

πάντες γὙὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ 16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται 
νόμος 

ἕως ᾿Ιωάνου ἐπροφήτευσαν. (ὃ47) μέχρι ᾿Ιωάνου" 

ΜῊ πρ: Τὰ 16:12 ὑμέτερον | ὑμῖν δώσει 
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[Ματ 11:12] ΤὺῪὺκξ 16 

ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ἀπὸ τότε 
᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 

βιάζεται, εὐαγγελίζεται 

καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

(847) 
ΠΙαττ 5: 18] 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 

17 Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν 
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

παρελθεῖν 

ἰῶτα ἕν ἢ μία κερέα ἢ τοῦ νόμου [μίαν κερέαν] 

οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου πεσεῖν. 

ἕως [ἂν] πάντα γένηται. (596) 

ΠΙαττ 5: 32] 

α᾽ Ἐγγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πᾶς ὁ ἀπολύων 18 “Πᾶς ὁ ἀπολύων 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας 

καὶ γαμῶν ἑτέραν 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι μοιχεύει, 

[, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμήσῃ γαμῶν 
μοιχᾶται]. (8317) μοιχεύει. 

190. ΤΗΕ ΒΙΟΗ ΜΑΝ ΑΝΡ ΤΑΖΑΒΟΡ 

Ίσκε 16:19-91 

Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος 
᾽ ε , ον ΔΝ / ΟΣ ΡΤ, / 3 , ΔΝ ᾿ ὧν 

καθ) ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα 

αὐτοῦ εἱλκωμένος 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 

Μι19:9 ΝΠ 10:11, 12 

α Γλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι α καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὃς ἂν ἀπολύσῃ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμήσῃ ἄλλην 
μοιχᾶται. (8195) μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν, 

13 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
γαμήσῃ ἄλλον 
μοιχᾶται. (85195) 

ΜΗ πρ: Τκ 16:17 κερέν μίαν 
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70 κε 16 

τοῦ πλουσίου: ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 22 ἐγένετο δὲ 
ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ᾽ 

ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 καὶ ἐν τῷ ἆδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 

24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν µε καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα 

βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι 
ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπεν δὲ ᾿Αβραάμ Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά 
σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 
20 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες 

διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 εἶπεν δέ 
Ἠρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 28 ἔχω γὰρ πέντε 
ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον 

τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ ᾿Αβραάμ Ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας ἀκου- 
/ ᾽ “ ε Α .» ᾽ , , ᾽ , 3 ; "ὕ Ω η “-“ 

σάτωσαν αὐτῶν. 80 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν 

πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. 9] εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 

1981. ΟΟΝΟΡΗΝΙΝα ΕΟΒαΙΥΕΝΕΡ5 ΑΝῸ ΕΑΙΤΗ 

[Μάᾶττ 18:7] Ίσκε 17:1-10 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μα- 
θητὰς αὐτοῦ 

Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 

σκανδάλων" 

ἀνάγκη γὰρ ᾿Ανένδεκτόν ἐστιν 

ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, 
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ πλὴν οὐαὶ 

δι) οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. (594) δι οὗ ἔρχεται" 

ΠΙαττ 18:6] [Μληκ 9:42] 

ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 

ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, τῶν πιστευόντων, 

συμφέρει αὐτῷ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ 

ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 

καὶ καταποντισθῇ καὶ βέβληται καὶ ἔρριπται 

ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. εἰς τὴν θάλασσαν. (894) εἰς τὴν θάλασσαν 

(894) ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 
τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 

[Ματτ 18: 16] 8 προσέχετε ἑαυτοῖς. 
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου. 

σου, 
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ΠΜΙαττ 18] 
τ ον ορ να 
ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 

μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. 

ἐάν σου ἀκούσῃ, 

(890) ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου" 

[Μλητ 18:21, 22] 

Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν 

[αὐτῷ] 

Κύριε, ποσάκις 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου 

καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις ; 

22 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 

Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 

ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

(598) 

ΠΜαττ 21:21] 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς 

“Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν ἔχητε πίστιν 

καὶ μὴ διακριθῆτε, 

οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 

ἼΑρθητι καὶ βλήθητι 

εἰς τὴν θάλασσαν, 

(8147) γενήσεται" 

[Μληκ 11:22, 25] 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει 

αὐτοῖς 

Ἔχετε πίστιν θεοῦ" 

28 “ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ 

Ἄρθητι καὶ βλήθητι 

εἰς τὴν θάλασσαν, 

καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 

(8140) ἔσται αὐτῷ. 

Ίσκε 11 

ἐπιτίμησον αὐτῷ, 

καὶ ἐὰν µετανοήσῃ 
ἄφες αὐτῷ' 

4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ 

καὶ ἑπτάκις 
ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων 
Μετανοῶ, 

3 Ψ ᾽ -Ὁ 

ἀφήσεις αὐτῷ. 

5 Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι 
ω / / ε “ / 

τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 

ϐ εἶπεν δὲ ὁ κύριος 

αΕἰ ἔχετε πίστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, 

ἔλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ 
[ταύτῃ] 
Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 
ἐν τῇ θαλάσσῃ" 

Α « ι ς ἴα 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

ιο” 

Μι 1: 200 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἂν ἔχητε πίστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν 
ἐκεῖ, 
καὶ µεταβήσεται, 

καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

Ώ 

τὰν 

(889) 
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Ίσκε 17 

7 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον 
ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνου- 

τα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
ἐρεῖ αὐτῷ ἈΕὐθέως παρελ- 
θὼν ἀνάπεσε, 8 ἀλλ᾽ οὐχί 
ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον τὶ 

δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος 
διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ 
πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι 
καὶ πίεσαι σὺ; 9 μὴ ἔχει 
χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν 
τὰ διαταχθέντα; 10 οὕτως 
καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε 
πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, 
λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 
ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι 
πεποιήκαμεν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤΗΑΝΚΕΠΙΝΕΡΕΣ, ΑΤΟΗΕΙΠ,ΝΕΒΒ, 
ΑΝΡ ΗΟΜΠΙΤΥ, δὲ 182-134 

191. ΤΗΕ ΤῊΝ ΙΕΒΡΕΒΡΘ 

Ίσκε 1Τ:11--19 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς ᾿Ἱερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμα- 
ρίας καὶ Γαλιλαίας. 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην [ἀπήντησαν]ὶ δέκα 
λεπροὶ ἄνδρες, οἱ Ιἀνέστησαν] πόρρωθεν, 18 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ 
᾽ / τὴν ἃ 1 Ἐ ἐγος Η Ψ. 5 ᾽ ο) / 1{{» / 2} ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε 
ἑαυτοὺς ““τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς 
δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν, 16 καὶ 
” / . “Ὁ Φ 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς ἦν Σαμα- 
ρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Οὐχ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν ; οἱ [δὲ] ἐννέα 

ας ᾽ “ια ε ’ “Ὁ Ἔ . [ο ᾽ ᾿ ; ᾿ τ . ποὺ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος ; 
19 καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αναστὰς πορεύου: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 

195. ΤῊΝ ΟΟΜΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΑΠΟΜ 

Ίσκε 17:20---18:8 

᾿Επερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 
Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη 

1]ον 19:49 

ΜῊ πὰρ: ΤΙΚ 17:12 ὑπήντησαν | ἔστησαν 
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δ 1959 ΕΠΟΜ σΑΙΗΠΕΒΗ Το ὉΒΠΡΟΡΑΙΕΜ 

[Μαπττ 24:25, 26, 27] 

Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 

Ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός 

ἤ Ὧδε, 

μὴ πιστεύσητε . . . 

20 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν 

Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, 

μὴ ἐξέλθητε: 

᾿Ιδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 

μὴ πιστεύσητε" 

27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἐξέρχεται 

ἀπὸ ἀνατολῶν 

καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: (8102) 

[Ματτ 16:21] 

ΞΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο 

᾿Τησοῦς Χριστὸς 

δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

ὅτι δεῖ αὐτὸν 

εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν 

καὶ πολλὰ παθεῖν 

ΠΙληκ 19:21] 

Καὶ τότε ἐὰν τις ὑμῖν εἴπῃ 

Ἴδε ὧδε ὁ χριστός 

Ἴδε ἐκεῖ, 

μὴ πιστεύετε (9102) 

Πάληκ 8:91] 

“Καὶ ἤρξατο 

διδάσκειν αὐτοὺς 

ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

πολλὰ παθεῖν 
" ᾿ ο 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

Ίσκε 17 

αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχε- 
ται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ 
παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦ- 
σιν ᾿Ιδοὸ ὧδε ἤ ᾿Ἐκεῖ 
ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μα- 
θητάς ᾿Ελεύσονται ἡμέραι 
ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν 
ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. 

" 3 ο - Ὁ 

23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 
᾿ Δ 3 -“ 
Ἰδοὺ 'ἐκεῖ 

ἤ! ᾿Ιδοὺ ὧδε" 

μὴ [ἀπέλθητε μηδὲ] διώξητε. 

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἀστράπτουσα 
ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 
εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, 
οὕτως ἔσται 
« κει “Ἂ 3 θ ’ πι 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 1. 

25 “πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν 

πολλὰ παθεῖν 
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

“Οἵ Μι 17:22, 98 
20:18 (5199) 

(590); «Οἵ Μκ 9:31 (890); 10:33, 
84 (8139) 

1κς 9: 22α 
ο. Ή ας 

εἰπὼν ὅτι 
Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
πολλὰ παθεῖν 
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

ΜῊ πρ: 1 17:23 ἐκεῖ, 34 ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ 
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ΤΗΑΝΚΕΟΙΝΕΣΣ, ΕΑΤΟΗΡΌΙΝΕΡΟ, ΑΝΡ ΗΟΜΙΙΗΙΤΥ δ195 

[Ματτ 10] [άληκ 8] Ίκη 17 

“ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ αὑπὸ τῶν ποεσβυτέρων καὶ τῶν | “ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

ἀρχιερέων καὶ γραμματέων ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. (35τ) | μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι" 

ΠΙαττ 24: 97-90] 

ὥσπερ γὰρ 

αἱ ἡμέραι τοῦ. Νῶε, 

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 

95 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 

[ἐκείναις] ταῖς πρὸ τοῦ 

κατακλυσμοῦ 

τρώγοντες καὶ πίνοντες, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 1 

Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,᾽ 

99 καὶ οὐκ ἔγνωσαν 

“εἰσῆλθεν 
7 

ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 

καὶ ἦρεν ἅπαντας, 

οὕτως ἔσται 

ἡ παρουσία 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. (8104) 

(555) 

26 καὶ καθὼς ἐγένετο 
ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, 

οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 

27 ἤσθιον, ἔπινον, 
ἔγάμουν, ἔγαμίζοντο, 
" - ε ῃ 1έέ αν εὐσς 

ἄχρι ἧς ἡμέρας “εἰσῆλθεν 

Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 

καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 
καὶ ἀπώλεσεν Ἱπάντας]. 
28 ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν 

ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσθιον, 

ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, 
ο ωΠΙΗΡ ος , τ 5 
ἐφύτευον, «ὠκοδόμουν 29 ᾗ 
δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ 
Σοδόμων, 3 ἔβρεξεν πῦρ καὶ 

-“ δ ᾽ ἴον ᾽ 

θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ" καὶ ἀπώλε- 
σεν [πάντας]. 

80 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται 
4᾿ - [4 

ᾗ ἡμέρᾳ 
ε κει [ο 3 ’ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀποκαλύπτεται. 

.....--------------Ἅ--πἵπἵ«ὃ«"ἅὃἵ"ὃἓὋἲ ὡ..Ἂαναὰα μμ μμ μ-----ᾱ-ᾱᾱἩϱ-ϱ- 

ΤΙ 9: 22) 

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμμµατέων 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ | ἐγερθῆναι]. (351) 
ο κ 9:44 (890): 18:81--93 
(8139) 

α 

ΏὪθθθθΏ----------- ο ..'..'ἹἹ.Ἱ.Ἱ.. 

16η 7:7 Ξ6ρη 19:24 
πο ρ-“πΦΦππΦΨτχΠΤΤτ τ -ἸΆἬΗἬ-οὀι....--ἰἰἰ.ς.΄ὩῆΠΦΦΠὉΔΦΕΟηΉῦ΄Π΄Π΄Π΄“΄“΄΄“΄΄ρ5ρΠὖΠ΄ὖΠ΄... 

ΜῊ πιρ: ΤΚ 17:27 ἅπαντας 29 ἅπαντας 
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199 ΕΠΟΜ αΑΙΗΙΗΗΕΗ ΤΟ «ΕΒΠΟΡΑΙΕΜ 

ΠΜαττ 24:17, 18] Μαακ 19:15, 16] Ίσκε 1Τ 

91 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
α ἐπὶ τοῦ δώματος σα Τ ἐπὶ τοῦ δώματος αὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω μὴ καταβάτω μὴ καταβάτω 

ἄραι μηδὲ εἰσελθάτω τι ἄραι ἄραι αὐτά, 

τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 

18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ 10 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 

μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω μὴ ᾿“ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ 

ὀπίσω." 
ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. (8102) | ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. (81602) 

92 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς 
Λώτ. 

[Μάᾶττ 10:89] 

δὸ εὑρὼν 88 ϑὸς ἐὰν ζητήσῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ 
περιποιήσασθαι 

᾿ , , 2 ’ δ. / 

ἀπολέσει αὐτήν, ἀπολέσει αὐτήν, 
καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

εὑρήσει αὐτήν. (ὃ 74) ζωογονήσει αὐτήν. 
84 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

[Ματτ 24:40, 41] 

τότε ἔσονται δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης [μιᾶς] 

εἷς παραλαμβάνεται ὁ εἷς παραλημφθήσεται 

καὶ εἷς ἀφίεται" καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται" 
41 δύο ἀλήθουσαι 85 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι 

ἐν τῷ μύλῳ, ἐπὶ τὸ αὐτό, 

μία παραλαμβάνεται ἡ μία παραλημφθήσεται 

καὶ μία ἀφίεται. (8164) ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 

87 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν 

ασ Τής 91:91 (51602) 

Μι 16:25 ΜΙ 8:95 1κ 9:24 

ὃ ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ ὃ ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ ὃ ὃς γὰρ ἂν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι τὴν Γἑαυτοῦ ψυχὴν, σῶσαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν" ἀπολέσει αὐτήν" ἀπολέσει αὐτήν" 
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ εὐαγγελίου ἕνεκεν ἐμοῦ, 

εὑρήσει αὐτήν. (87) σώσει αὐτήν. (350) οὗτος σώσει αὐτήν. (887) 

166 19:20 

[Ἀπ 17:33 ἀπολέσειξ ἢ ΔΣΑΙ,Β θίο; ἀπολέσῃ ΒΏΌΕΣΥΥΘ οἷο; ΑΤΙΥΥΔ αἱ Ῥ]ογ αάά αὐτὴν 84 ὁ εἷς ΒΘ 
παῖη ο0Ρ; αἱ ΡὈ]ΘΓ ΟΠΠ ὁ 35 ἡ µία ψὶῦ ΒΘ πιῖῃπ; ΑΙ Χ αἱ Ρίο οΠι ἡ 
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ΤΗΑΝΚΕΟΙΝΕΟΡ, ἨΑΤΟΗΕΡΟΙΝΗΕΟΣΡΟ, ΑΝΡ ΗΟΜΙΙΗΤΥ δ194 

ΠΜαττ 24:29] Ίσκε 11-18 

αὐτῷ Ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς 

ὅπου ἐὰν ᾗᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ 

συναχθήσονται οἱ ἀετοί. (9162) καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 
1 "Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν 

αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 

προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ 

ἐνκακεῖν, 2 λέγων Ἰριτής 
τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν 
μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον 

μὴ ἐντρεπόμενος. ὃ χήρα δὲ 

ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρ- 

χετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα 

᾿Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδί- 

κου μου. 4 καὶ οὐκ ἤθελεν 

ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν 

θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄν- 

θρωπον ἐντρέπομαι, ὃ διά γε 

τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν 
χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, 
ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη 
ὑπωπιάζῃ με. 06 Εἶπεν δὲ 
ὁ κύριος ᾿Ακούσατε τί ὁ 
κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει 
7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 

τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας 
καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ 
ἔπ᾽ αὐτοῖς ; 8 λέγω ὑμῖν ὅτι 
ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν 
ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει 
τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

194. ΤΗΕ  ΡΗΑΗΙΡΕΕ ΑΝῸ ΤΗΕ ΡΌΒΙΙΟΑΝ 

{0} Ε 18:9--14 

Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς 
πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰ- 
σὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας 
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8184 ΡΕΟΜ ΘΑΙΜΠΕΒ ΤῸ «ΕΕΌΡΑΙΕΜ 

Ίσκε 18 

ὃν ν Ἁ Α 

τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν 
ταύτην. 10 "Ανθρωποι δύο 
ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσ- 

/ τ τ “ ᾿ 
εὐξασθαι, Τ εἷς Φαρισαῖος καὶ 
«ἢ ’ ε 

ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρι- 
σαῖος σταθεὶς ἱταῦτα πρὸς 
ε Δ 1 / ε / 
ἑαυτὸν) προσηύχετο ὋὉ θεός, 
εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ 

[ὥσπερ] οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, 

ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης" 
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 
ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶ- 

ε Δ , 

μαι. 18 ὁ δὲ τελώνης μα- 
{ « ν Ε ᾽ ᾽ , 

κρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ 
Ν Ψ’ ᾿ ᾽ “Ὁ 3 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς 
τ ᾿ / 2 )»» ᾿ 

τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ 
στῆθος ἑαυτοῦ λέγων ὋὉ θεός, 
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 
14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος 
δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον" 
αι - νεα ε ᾿ 
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ε 

ὑψωθήσεται. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Χ. ΤΕΛΟΗΙΝΟΒ ΒΕΥΟΝΡ ΙΟ0ΟΕΡΑΝ, δὲ 136-141 

185. ΟΟΝΟΒΈΝΙΝΟ ΡΙΝΟΒΟΒ 

Ματτ 19:9-12 Μαηκ 10:2-12 

Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρι- | Καὶ [προσελθόντες Φαρισαῖοι] 

σαῖοι 

πειράζοντες αὐτὸν 
καὶ λέγοντες ἐπηρώτων αὐτὸν 

Μι 29:12 1Κ 14:11 

α Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν α ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, ταπεινωθήσεται 
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. (δ 150) ὑψωθήσεται. (8129) 
ή υυὺυ«-ὓ-ὐ- ο ο θὅ θθθφθθθθ- 

ΜῊ πιρ: Τικ 15:10 ὁ 11 πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα | ὡς 
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ΤΕΛΟΗΙΝΟΒ ΒΗΥΟΝΡ ΟΠΡΑΝ 5135 

Ματτ 19 

Εἰ ἔξεστιν 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ; 

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
[ΟΙ νν 7, 8 ρε]ον] 

Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι 
ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς 
τ ἄρσεν καὶ θῆλυ 
ἐποίησεν αὐτοὺς) 
5. καὶ εἶπεν 
Σέ Ἕνεκα τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 

καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ, ἶ 

, " « / 3 / 

καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν ; 
ϐ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο 
ἀλλὰ σὰρξ μία” 
«“ 4 . ᾿Ὶ , 

ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν 

ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 
Τ λέγουσιν αὐτῷ 
Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο 
δδοῦναι βιβλίον ἀποστασίου 

᾿ [ο 2 
καὶ ἀπολῦσαι Τ; 
Ὃ ῃ ᾽ - “ “- 
δ λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς 
πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 

Μάακκ 10 
᾿ ” 

εἰ έξεστιν 
3 ᾿ [ο] 3 Ὁ“ 

ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, 

πειράζοντες αὐτόν. 
8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς ; 
4 οἱ δὲ εἶπαν 
Ἠπέτρεψεν Μωυσῆς 
8 βιβλίον ἀποστασίου γράψαι 
καὶ ἀπολῦσαι. 

ὃ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 
ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν 
ταύτην’ 

ϐ ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως 
1/4ἄρσεν καὶ θῆλυ 
᾽ ῃ ᾽ / -- 
ἐποίησεν [αὐτούς] 

7 Ἀξνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν 

µητερα, 

5 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν") 
" 3 [4 ᾿ 1 / 

ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο 

ἀλλὰ µία σάἀρξ' 

ϱ ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν 
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 

[Οἵ νν ὃ-δ 8Ώονο] 

ὭὪΏἍΆἍΆὭΏο------υὔ- τς 

1αθη 1:27 39η 2:24 :Ὀοιῦ 24: 1 (9) 
....---- ο ο π πὍ ΏπὪὭπἵ«ὂ«“ἅὃ“ὣὢ μας μμ 

ΜΗ ΠΕΡ. Μί19:7 αὐτήν 
ΞΘ συ ο ο ο. ΞΘ συ ο ο κα ων τ τν αὐ πο ωμωμι ναα. 

Μακιο:7 ΔΟΡΙΙΝΝΧΔΘ (ΑΟΙ ΝΔ οίο τῇ γυναικὶ) ἰῦ να σοῦ 5αἩ αἱ Ρίο; αάᾶ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς 
γυναῖκα αὐτοῦ: ἈΣΒ ἱ 11} ο ΟΠῚ 
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5195 ΕΗΠΟΜ «ΑΙΗΙΡΕ ΤΟ ῦΕΡΠΕΌΡδΑΙΕΜ 

Ματτ 19 Μαακ 10 

ἐπέτρεψεν ὑμῖν 
ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, 
ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
οὕτως. 

10 Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν 
οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου 
ἐπηρώτων αὐτόν. 

9 αἴλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 11 “καὶ λέγει αὐτοῖς 
Πσκε 16:18] 

ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα | Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα] “Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ 
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ 
καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμήσῃ ἄλλην καὶ γαμῶν ἑτέραν 

μοιχᾶται. μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν, μοιχεύει, 
12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα | καὶ ὁ ἀπολελυμένην 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἀπὸ ἀνδρὸς 
γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται. γαμῶν μοιχεύει. (ὃ 129) 

8. ον « 
10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί 

ο 
ε ᾽ 

Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ 

ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, 
οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 11 ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες 
χωροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἷς 
δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦ- 

χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν 

Μι 5:92 

α 'Ἠγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 

πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας 
ποιε αὐτὴν μοιχευθῆναι[, 
καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην 
γαμήσῃ μοιχᾶται]. (892) 

ΜῊ πι: Μί 19:9 λέγω δὲ ὑμῖν, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, 
καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. 

Σ Μὺ 19:9 ὅτι νη( ΝΟΤΙΝΥΔΘ αἱ ρίοι; ΒΖ 7 ἰῦ οπὶ ---- μὴ ἐπὶ πορνείᾳ νυ ἢ ΣΣΟΝ ΝΥ ΖΘ αἱ ρ]ε;; ΒῊ 1. 38, 
1ῦ Β.Τ' 5ἱΠ Οἵα 5αἩ «ΟΡ οὕς παρεκτὸς λόγου πορνείας --- καὶ γαμήσῃ ἄλλην γη ἢ ΣΟΙ (ΟΠ1 καὶ) ΖΘ ἃ] ρίε;; ΒΝΣ ἘΘΟΡ 
οίς ΟΠΠ --- μοιχᾶται νΥἱ 0 ἀξ ΟΝ ΖΘ αἱ ΡΙ6Ι; ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι ΒΟ3ΝΣ3 6ΟΡ εἰς --- μοιχᾶται (ἱυποιῦ αάά πο) 
να ἃς Ὁ]. τηΐῃ 9 ἰῦ 5γτ 8ἶἵη συγ 5αἩ οἷο; ΒΟΙΝΥΥΖ9Θ αἱ ρὶϑγ δα καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας (γαμῶν ΟἾΝ ν᾽ ΔΘ 
Θ΄ο) μοιχᾶται 
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ΤΕΑΟΠΙΝάΣ5 ΒΕΥΟΝΡ ΟΠΡΑΝ δ197 

Ματτ 19 

ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος 

χωρεῖν χωρείτω. 

ἴ 1596. ΒΙΕΡΡΙΝα ΗΤΤΙΕΓ ΟΗΠΠΡΒΕΝ 

Ματτ 19:19-15 Μαακ 10:19-16 Ίΐσκε 18:15-17 

Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ] Καὶ προσέφερον αὐτῷ Προσέφερον δὲ αὐτῷ 
παιδία, παιδία καὶ τὰ βρέφη 
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς | ἵνα αὐτῶν ἅψηται" ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" 
καὶ προσεύξηται’ 
οἱ δὲ μαθηταὶ οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ἐπετίμων αὐτοῖς. 
14 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 14 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 16 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν Τ ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς | προσεκαλέσατο [αὐτὰ] λέγων 

ἤΛλφετε τὰ παιδία "Αφετε τὰ παιδία ὌΑφετε τὰ παιδία 
καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ 
ἐλθεῖν πρός µε, ἔρχεσθαι πρός με, ἔρχεσθαι πρός με 

μὴ κωλύετε αὐτά, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

[Ματτ 18:8] 

καὶ εἶπεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὃς ἂν μὴ δέξηται ὃς ἂν μὴ δέξηται 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

ὡς τὰ παιδία, ὡς παιδίον, ὡς παιδίον, 
οὗ μὴ εἰσέλθητε οὐ μὴ εἰσέλθῃ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. | εἰς αὐτήν. εἰς αὐτὴν. 

(992) 
15 καὶ 16 καὶ ἐναγκαλισάµενος αὐτὰ 

κατευλόγει 
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά. 

ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

181. ΤΗΕ ΕΙΟΗ ΥΟῦΌΝα ΜΑΝ 

Ματτ 19: 10-90 Μακ 10:17-91 Ίισκε 18:15-50 

Καὶ Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ Καὶ 
εἰς ὁδὸν 

ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ προσδραμὼν εἷς 

ΜῊ πὰρ: Μρὸύ 19:14 αὐτοῖς 

Μι 19:14 εἶπεν (ἱυποιιῦ αἀάϊιοπ) πὶ ΒΘ αἱ Ρ]ο;. ΝΟΌΙΜΟΥ νς 5υτ Οὐ Ῥ65Ἡ οἷς δαα αὐτοῖι 
ΜΚ 10:18 ἐπετίμησαν 1 ΝΒΟΤΙΔ οορ,θίο; ΑΏΝΥΥΧθ αἱ Ρρ]ου ἐπετίμων 
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δΙο7 ΗΝΟΜ «ΑΙΗΙΩΙΠΙΗ ΤΟ ΕΠΟδΑΙΕΜ 

ΜαΑττ 19 Μληκ 10 Ίκε 18 

καὶ γονυπετήσας αὐτὸν 
ἐπηρώτα αὐτόν ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων 

εἶπεν λέγων 
Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω] Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω] Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας 
ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον ; ἵνα ζωὴν αἰώνιον Κληρονο-| ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; 

μήσω; 
17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 18 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ | 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ἰησοῦς 
Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ;] Τί με λέγεις ἀγαθόν ; Τί με λέγεις ἀγαθόν ; 
εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός" οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς [ὁ] θεός. 
εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν 
εἰσελθεῖν, 

[χήρει! τὰς ἐντολάς. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας 
18 [λέγει αὐτῷ Ποίας ο] 
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς [έφη] 
Τό 1 Οὐ φονεύσεις, τ Μὴ φονεύσῃς, 
Οὐ μοιχεύσεις, Μὴ μοιχεύσῃς, 2 Μὴ μοιχεύσῃς, 

Μὴ φονεύσῃς, 
Οὐ κλέψεις, Μὴ κλέψῃς, Μὴ κλέψῃς, 
Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,᾽ Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,᾽" 

Μὴ ἀποστερήσῃς, 

19 Τίμα τὸν πατέρα καὶ [3΄“Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ | Σ΄ Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα,᾽" τὴν μητέρα." τὴν μητέρα." 
καὶ “4“᾽Αγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτὀν.᾽ 
20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος | 20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 21 ὁ δὲ εἶπεν 

Διδάσκαλε, 
ΠΡαῦτα πάντα] ἐφύλαξα: ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα 

ἐκ νεότητός μου. ἐκ νεότητος. 
τί ἔτι ὑστερῶ; 

21 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας 
αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν 

21 Ιεφηὶ αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ 22 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ 

α Οὐ Μι 22:89 (8154) αἱ ΜΙ 12:81 (5154) αἱ! ΤΙ 10:27 (8108) 

1 Ἐκ 20:13-16; Ὠοιῦ 5:17-20 κ 50:15-16; Ὠοιί 5:16-20 ας 20:15; Ὠραῦ 5:16 
ον 19:18 

ΜῊ πιρ: Μύ 19:17 τήρησον 18 Ποίας; φησίν. | εἶπεν 20 Πάντα ταῦτα 21 λέγει 

Μὺύ 19:16 Διδάσκαλε η ΒΤ, 8 1ῦ είς; ΟΠ Θ αἱ ρὶον αἆά ἀγαθέ --- σχῶ νὶ ἢ ΒΏθ Ου; σ( Δ αἱ 
ΡΙΘΡ ἔχω; δὲ], ΤΠΙΠ ΟΟΡ 5.1 8ἱῃΠ οἵα Θἱ6 κληρονομήσω 17 Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ννἱύῃ Νὰ Β (τοῦ οπι) 1Θ ἰὐ 
ΥΕ 8ντ 5ἷη ο οο; Τί με λέγεις ἀγαθόν ΟὟΥ Δ (λέγεις ΟΠ1) 2 ἰῦ Ρο5Η 58 αἱ Ρίου εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός πι ΝΒ 
(ὁ οπι) 1) 10 8ΥΥ 5ἱΠ ΟἿ (ὁ θεός 814); οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός ΟΥ̓Δ 5 ἰῦ ΡΟΒἢ αἱ ΡΙΘΙ 20 ἐφύλαξα ιν 
ἐς Β) 1.0 οίο; ἐφυλαξάμην ΟΥ̓ αἱ ΡΙ6Γ; ΟΙ) (µου οΠ1) Ν 6 58} 60Ρ αἱ Ρρ]ου δ!ἃ ἐκ νεότητός μου Τις 10:19 μὴ 
ἀποστερήσῃς ΨΙΠ ΝΑΟΟΤ,Χθ οίο: ΒΙΚΚΥΥΔ πΙΙη ΒΥΥ βίη αΓΠΙ οὕς ΟἿ 
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ΤΕΑΛΟΗΙΝΟΒ ΒΕΗΥΟΝΡ «ΟΠΡΑΝ 

Μαηττ 19 

Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, 
ὕπαγε πὠλησόν σου τὰ ὑπάρ- 

χοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 

ἐν οὐρανοῖς, 
καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 
22. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος 
τὸν λόγον [τοῦτον] 
ἀπῆλθεν λυπούμενος, 
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

28 ὋὉ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
᾿ Ἁ ᾿ ε ο) Ψ / 

Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος 

δυσκόλως 

εἰσελεύσεται 
᾿ ᾿ ῃ ο ᾽ 3 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

94 πάλιν δὲ λέγω Ιὑμῖν,ὶ 
εὐκοπώτερόν ἔστιν 

κάμηλον διὰ ἱτρήματος] 
ῥαφίδος [εἰσελθεῖν 
ἢ πλούσιον) εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ. 
25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα 
λέγοντες 
Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι ; 
20 ἐμβλέψας δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Μπλακ 10 

Ἕν σε ὑστερεῖ' 
ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 
ἐν οὐρανῷ, 
καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 

22 ὁ δὲ στυγνάσας 
ἐπὶ τῷ λόγῳ 
ἀπῆλθεν λυπούμενος, 
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

28 Καὶ περιβλεψάμενος 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

Πῶς δυσκόλως 
οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
εἰσελεύσονται. 
24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο 
ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ 
Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέ- 
Ύει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς δύσ- 
κολόν ἐστιν εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν" 

25 εὐκοπώτερόν ἐστιν 

κάμηλον διὰ ἱτρυμαλιᾶς] 
ῥαφίδος διελθεῖν 

ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 

20 οἱ δὲ 
περισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες πρὸς αὐτόν 
Καὶ τίς δύναται σωθῆναι ; 
217 ἐμβλέψας αὐτοῖς 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει ̓ 

δ127 

ὉῪὉΧ κε 18 

Ἔτι ἕν σοι λείπει 
πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ διάδος πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν 
ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, 
καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 
28 ὁ δὲ ἀκούσας 
ταῦτα 
περίλυπος ἔγενήθη, 
ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
24 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν 
[ὁ] ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Πῶς δυσκόλως 
οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
εἰσπορεύονται" 

25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν 
κάμηλον διὰ τρήματος 
βελόνης εἰσελθεῖν 
" / 3 κι 5 

ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 

26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες 
Καὶ τίς δύναται σωθῆναι ; 

27 ὁ δὲ εἶπεν 

ΜῊ πιρ: Μύ 19:24 ὑμῖν ὅτι | τρυπήματος | διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν ΜῈ 10:25 τῆς τρυμαλιᾶς τῆς 

Μὲ 19:24 τρήματος ΙΙ ΜΒ Ου; ὈΠΥΥΖΧ αἱ Ρ]6Γ τρυπήµατος; ΟΚΘΣ Θἴο τρυμαλιᾶς ---- εἰσελθεῖν ΥΥΙ{Ἡ 
ΝΟΙ Δ 58} «ΟΡ 501 5ἱΠ Ῥο65Η αἱ Ρίου; ΒΌΧΘ ἰῦ να 5.1 οι; διελθεῖν εἴς ---- πλούσιον (γἱποιιῦ Δαα οι) ντ 
12 5ντ οὺὖρ οἷο; 

ἰῦ νε 5υτ' βίῃ ΙΓ οἴο διελθεῖν 

Β.Θ ἰῦὺ νᾷ 58 ϱοΡ Ρϑβϑῇ οίο δαὰ εἰσελθεῖν; 
Κ᾿ 10:25 διελθεῖν ΜΙ ΒΟ ἱἰύ νε είς; 

49.; 1Ὲ}Θ0Θ 157. οἷος τρυπήµατος; τρυμαλιᾶς 
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δ197 ΕΡΟΜ αΑΙΗΙΕΕ ΤΟ υΒΕΌΒΑΓΠΕΜ 
σσ ὕυὔὕἓἱΓ-ὐου-υὙ-Ὑὐ-υ---------------

---ἵ-ἵ-----------ιι-ι-- 

ΜαΑττ 19 Μαηκ 10 Ίσκε 18 

Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνα-| Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον | Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 

τόν ἐστιν, 
ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ, 

27 έ ω [14 ͵ 
“- “ 

τς παρὰ δὲ ““θεῷ πάντα͵ "““πάντα᾽᾽ γὰρ ““δυνατὰ πα- δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 

δυνατά." ρὰ [τῷ] θεῷ. 

ΟἽ Ἰότεἀποκριθεὶς ὁ Πέτρο] 28 Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτ- ᾿Ξ 28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος 
ΗΝ ᾽ “Ὁ 

4 -“ 

εἶπεν αὐτῷ ρος αὐτῷ 

Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα | ̓Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια 

καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι" καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. ἠκολουθήσαμέν σοι. 

τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 ὁ δὲ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾽Αμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολου- 

θήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενε- 

σίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης 

αὐτοῦ, 
Πὺ]κξὶ 22: 900] 

καθήσεσθε καὶ [ὑμεῖς] καὶ [καθῆσθεϊ 

ἐπὶ δώδεκα θρόνους 
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 

τοῦ Ισραήλ. 

ἐπὶ θρόνων 

τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες 

τοῦ Ἰσραήλ. (8179) 

29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
.) τὴ “ ς ω ε/{ 

Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
᾽ ΑἹ ᾿ ια 3 “ 

οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν 

29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

99 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν 

[οἰκίας οἰκίαν οἰκίαν 

ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς 

ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα] ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα | ἢ γονεῖς ἢ τέκνα 

ἢ ἀγροὺςὶ ἢ ἀγροὺς 

ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἕνεκεν ἐμοῦ εἵνεκεν 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
80 ὃς οὐχὶ μὴ [λάβῃ 
πολλαπλασίονα 
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 

καὶ [ἕνεκεν] τοῦ εὐαγγελίου, 
80 ἐὰν μὴ λάβῃ 

πολλαπλασίονα λήμψεται ἑκατονταπλασίονα 
νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελ- 

φὰς καὶ ἵἱμητέρας' καὶ τέκνα 

καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, 

ου... -υ--ὔ------Ὑ-----------
---- τπτ πι 

ι θη 18:14: 700 42:2; 7ος 85:6 υΧΧ 

ΜῊ πιρ: Μύ 19:25 αὐτοὶ 99 ἀδελφοὺς ἢ . . . « ἀγροὺς ἢ οἰκίας ΜῈ 10:90 μητέρα 11ς 15:90 ἀπολάβῃ 

Μύ 19:29 μητέρα ννἱυπουῦ δααίύίοη ναι ΒῚ) 7 10 ΒΤ βίη Οἱ; ΝΟΎΧΘ 7 ἰὑ ντ ους δα αἱ Ῥ]ου δ)ᾷα ἣ 

γυναῖκα ---- πολλαπλασίονα η ΒΙ, βα ΟΥ θὔο; ἑκατονταπλασίονα ΝΟΠΝΘ ἰῦ νε Ξ.Ὺ δίη οἷ Ῥοδη αἱ ῬΙ6ῦ 

Μις 10:27 τῷ: ΒΘ 124. ΟΠ1 938 ἠκολουθήκαμεν ἨΙῦΠ ΒΟΟΥ; Αθ -ήσαμεν 909 ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ: δὰ ΟἿ 
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ΤΡΑΟΗΙΝάΣ ΒΗΥΟΝΗ ΟΠΡΑΝ δ 198 

Ματτ 19 Μπλακ 10 Ίΐσκε 18 

καὶ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ] καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 

ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. |ζωὴν αἰώνιον. ζωὴν αἰώνιον. 

[ῦὐκξ 19: 90] 

30 “Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι | 91 “πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι | “καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι 
ἔσχατοι ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι, 

καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἱ ἔσονται 
ἔσχατοι. (ὃ121) 

1986. ΤΗΕ ΥΙΝΕΥΑΗΡ ΑΝῸ ΤΗΕ ΗΓΡΒΑΝΡΜΕΝ 

Ματτ 20:1--16 

Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα 

πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας 
εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ 
2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν 
ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέ- 
ραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν 

ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 3 καὶ ἐξελ- 
θὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν 
ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ 
ἀργούς" 4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν 
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἢ δίκαιον 
δώσω ὑμῖν. οἱ δὲ ἀπῆλθον. 
5 πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκ- 
τὴν καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν 
ὡσαύτως. ϐ περὶ δὲ τὴν ἑνδε- 
κάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς 
Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν 
ἡμέραν ἀργοί; 7 λέγουσιν 
αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισ- 
θώσατο᾽ λέγει αὐτοῖς Ὑπά- 
γετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπε- 
λῶνα. 8. ὀψίας δὲ γενομένης 

Μι 20:16 

α Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι 
πρῶτοι 
καὶ οἱ πρῶτοι 
ἔσχατοι. (5195) 
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8138 ΡΕΒΟΜ ΑΑΙΗΙΙΕΒΕ ΤΟ ΟΕΕΟΦΑΙΕΜ 

Ματτ 20 

λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος 
τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ ΙΚάλεσον 
τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος Τ τὸν 
μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν 

ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 
9 ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὴν 
« { «“ ” 9 Δ 

ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 
δηνάριον. 10 καὶ ἐλθόντες οἱ 
πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον 

λήμψονται. καὶ ἔλαβον [τὸ] 

ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 
11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον 

ΑῚ ΄ ) / , 

κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12 λέ- 
γοντες Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν 
ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους [αὐ- 
τοὺς ἡμῖν! ἐποίησας τοῖς βασ- 
τάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας 

Α Α / ε λ 

καὶ τὸν καύσωνα. 18 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς [ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν] 
Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ 
δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 
14 ἄρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε; 
θέλω Ιδὲὶ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ 
δούναι ὡς καὶ σοί 15 οὐκ 
” [ή «“ , “ 

ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι 
᾽ ο) ᾽ ος ο ιν, πα 59 / 
ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός 
σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ 

ἀγαθός εἰμι; 
σκπ 15:50] 

10 “Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι α καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται 

πρῶτοι πρῶτοι, 

καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 

(8121) 

1939. ΡΕΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΒΌΟΙΕΥΧΙΟΝ 

Ματτ 320: 17-19 Μαηκ 10:92-394 Ίσκε 18:51-94 

ΠΜέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀνα- 
᾿Ιησοῦς! εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα βαίνοντες εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα, 

Μι 19:50 ΜΚ 10:91 

α Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι “ πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. (8137) καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. (δ197) 

ἍῊΗ πας. Με 20 "8 αὐτοῖς 12 ἡμῖν αὐτοὺς 18 εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν 14 [ἐγὼ] 17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ἴνσοῦν 
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ΤΕΑΟΗΙΝάΣ ΒΕΗΥΟΝΗΡ ΟΠπΡΑΝ 8140 

Ματτ 20 

παρέλαβεν 
τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] 
κατ᾽ ἰδίαν, 

ΓΤ ᾿ 3 “ ων } ια) 

καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς 

15 ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
᾽ Ε , 

εἰς ᾿Ιεροσέλυμα, 

ακαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦ- 

σιν 
καὶ γραμματεῦσιν, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτὸν [θανάτῳ], 
19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν 
εἰς τὸ ἐμπαῖξαι 

καὶ μαστιγῶσαι 
καὶ σταυρῶσαι, 
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

[ἐγερθήσεται!. 

140. 

Ματτ 20:20--25 

Τότε προσῆλθεν αὐτῷ 

ἡ μήτηρ 

παακ 10 

καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ 
η “ ι ᾽ [ο « 

Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ 
δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. 

η Ἁ / 

καὶ παραλαβὼν πάλιν 
τοὺς δώδεκα 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν 
Α ’ ᾽ “Ὁ [ή 

τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν 

98 ὅτι ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
Ἱεροσόλυμα, 

ακαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦ- 
σιν 
καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ 
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν 
94 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 

καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν 
καὶ ἀποκτενοῦσιν, 
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστήσεται. 

Μληκ 10:35-45 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 

0ΌῪΌ08ἁὁϑε:θκίολε 18 

Παραλαβὼν δὲ 
τοὺς δώδεκα 

εἶπεν πρὸς αὐτούς 

᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
ΓΙ Ε , 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 
καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ 

γεγραμμένα διὰ τῶν προ- 
φητῶν 
α..“ εὧ ο , Ξ 
τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου 

52 παραδοθήσεται γὰρ 
τοῖς ἔθνεσιν 
καὶ ἐμπαιχθήσεται 
καὶ ὑβρισθήσεται 
καὶ ἐμπτυσθήσεται, 

88 καὶ μαστιγώσαντες 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 
ἀναστήσεται. 
84 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων 

συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο 
κεκρυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ 
οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα 

ΤΗΕ ΑΜΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΙΑΜΕΡ ΑΝῸ 40ΗΝ - 

αοἲ Μι 16:21 (957): 17:25, 
25 (890) 

αο ΜΚ 8:91. (987); 9: 
(590) 

απ δ τῇ "Ξ (887), 44 (990); 

ΜΗ πὰρ: Μὸύ 20:19 ἀναστήσεται 

Μύ 90:17 μαθητὰς ἢ ΒΟΝῸῪΥ Χ αἱ ρίογ; ΝΟΩΙΤΖ0 5νν δἵπ ον σοΡρ οἷς οἱ 
Β οἴῃ οἵπι αἱ Ῥ]6ς; δὲ εἰς θάνατον: 

15 θανάτῳ ἢ ΟὈΝΊΥΖΘ 
19 ἐγερθήσεται γγ1θ]ι ΝΟ3ΣΤ ΝΖ οἵς; ΒΟΥΧΔΘ αἱ ΡΙ6υ ἀναστήσεται 

ΜΕ 10:94 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἢ ΝΡΟΤΙΔ Τί οορ οἵα; ΑΝ Χθ νε 5.1 5ἱΠ Ρο65Ἡ αἱ ΗΘ τῇ τρίτῃ ἡμέρα 
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δ140 

ΜαΑττ 20 

τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου 
μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς 
προσκυνοῦσα 
καὶ αἰτοῦσά τι [ἀπ] αὐτοῦ. 

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 
Τί θελεις; 
[λέγει αὐτῷ 
Εἰπὲ ἵνα 

1 

[ κά « / --ττν 
καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου 

εἷς ἐκ δεξιῶν 
Ν ο ᾽ ᾽ ! 

καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου 

᾽ “ { ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Τησοῦς 

εἶπεν 
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε" 
δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον 
ας ο εν ῃ ͵ Ξ 
ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν ; 

“ 

λέγουσιν αὐτῷ 
Δυνάμεθα. 
28 λέγει αὐτοῖς 
Τὸ μὲν ποτήριόν μοι 

πίεσθε, 

τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου 
[καὶ ἐξ εὐωνύμων 
οὐκ ἔστιν ἐμὸν Τ δοῦναι, 
᾽ η) ων ε / 
ἀλλ) οἷς ἡτοίμασται 

ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 
94 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 
ἠγανάκτησαν 
περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 
25 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς προσκαλε- 

σάμενος αὐτοὺς 

Μαηκ 10 

Ἰάκωβος καὶ ᾿]ωάνης 
οἱ [δύο] υἱοὶ Ζεβεδαίου 

λέγοντες αὐτῷ 
Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν 

- 

αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 
86 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Τί [θέλετεῖ ποιήσω ὑμῖν ; 
87 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Δὸς ἡμῖν ἵνα 

εἷς σου ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν 
καθίσωμεν 

ἐν τῇ δόξῃ σου. 
88 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε" 
δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον 
ὃ ἐγὼ πίνω, 

Ν { 

τὸ βάπτισμα 

5.33: 

θῆναι; 
89 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Δυνάμεθα. 
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Τὸ ποτήριον ὃ ἔγὼ πίνω 
πίεσθε 

4 αἱ { «4 3 Ἂν 

καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἔγὼ 
͵ , 

βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε, 
40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου 
ΠῚ 3 ᾽ , 

ἢ ἐξ εὐωνύμων 
οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 
3 ; τν ε ; 
ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 

41 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 
ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 

Α ᾽ , η Ε [2 

περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάνου. 
42 καὶ προσκαλεσάμενος αὐὖ- 

Α «- ᾿ “Ὁ 

τοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἔγὼ βαπτίζομαι βαπτισ- 

ΕΠΟΜ ἄΑΙΗΙΒΗΕΗ ΤῸ «ΕΚΌΘΑΠΕΜ 

Πισκε 12: δθαὶ] 

βάπτισμα δὲ 

ἔχω βαπτισθῆναι, (116) 

{ὐκπὶ 12: δθα] 

βάπτισμα δὲ 

ἔχω βαπτισθῆναι, (8116) 

ΜΗ πιρ: Μύῦ 20:20 παρ᾽ 21 ἡ δὲ εἶπεν 28. ἢ ἡ τοῦτο 
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ΤΕΑΓΟΗΙΝΟΒ ΒΕΗΥΟΝΗΡ ώΟΠΡΑΝ 

Ματτ 20 

εἶπεν Οἴδατε ὅτι 
οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
20 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν" 
αἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
ἵεν ὑμῖν μέγας] γενέσθαι 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
[έν ὑμῖν εἶναι) πρῶτος 
ἔσται ὑμῶν δοῦλος" 

28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου 
οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 
ἀλλὰ διακονῆσαι 

Δ ο) Α ᾽ ἴω 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

Μαδακ 10 

λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
48 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 
αἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ ᾿ 
μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 

[έσται) ὑμῶν διάκονος, 
44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, 
ἔσται πάντων δοῦλος" 

4ὔ καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου 
οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 
᾿ ᾿Ὶ [ο 

ἀλλὰ διακονῆσαι 
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν 

κυριεύουσιν αὐτῶν 

20 καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 

εὐεργέται καλοῦνται. 

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 

ἀλλ) 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, 

καὶ ὁ ἡγούμενος 

ὡς ὁ διακονῶν" 

27 τἰς γὰρ μείζων, 

ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν » 

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ; 

ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ 

(8173) ὡς ὁ διακονῶν. 

141. ΒΑΗΤΙΜΑΕΌΡ ΗἩΒΑΤΕ0 

ο ὐγωνίαι ης Μακ 10:40-52 Ίσκε 18:35-48 

᾿Εγένετο δὲ 
Καὶ έρχονται ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν 

εἰς Ἱερειχώ. εἰς ᾿Ιερειχὼ 
Καὶ ἐκπο- Καὶ παράγοντι] Καὶ ἔκπο- 

ρευοµένων ἐκεῖθεν τῷ ᾿]ησοῦ | ρευοµένου 
αὐτῶν αὐτοῦ 
ἀπὸ ᾿Ἱερειχὼ ἀπὸ Ἱερειχὼ 
ἠκολούθησεν ἠκολούθησαν ἳ 
αὐτῷ 

καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὄχλος πολύς. καὶ ὄχλου ἱκανοῦ 

Μί 28:11 Μκ 9:85 ΤΚ 9: 48ὺ 
α ὁ δὲ μείζων ὑμῶν 

(3156) 
” «- -“ 2 

ἔσται ὑμῶν διάκονος. 

α ἘΠ τις θέλει πρῶτος εἶναι 

ἔσται πάντων ἔσχατος 
καὶ πάντων διάκονος. (892) 

4 δ- γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν 
ὑπάρχων 

(892) οὗτός ἐστιν μέγας 

ΜΗ παρ: Μί 20:26 μέγας ἐν ὑμῖν 27 εἶναι ὑμῶν 
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Ματτ 20 

90 καὶ ἰδοὺ 

δύο τυφλοὶ 
καθήμενοι πα- 

.] δῚ «ς 

ρὰ τὴν ὁδόν, 

ἀκούσαντες 

ὅτι Ἰησοῦς 
παράχει, 
ἔκραξαν 

λέγοντες 
Κύριε, 
ἐλέησον ἡμᾶς, 
[υἱὸς] Δαυείδ. 

51 ὁ δὲ ὄχλος 
ἐπετίμησεν 

αὐτοῖς 
ἵνα σιωπήσω- 

σιν" 
οἱ δὲ 
ἔκραξαν 

λέγοντες 
Κύριε, 

μεῖζον 

ἐλέησον ἡμᾶς, 
[υἱὸς] Δαυείδ. 

καὶ στὰς 

ΠΜΙαττ 90] 

δύο τυφλοὶ 

/ 

κράζοντες 

καὶ λέγοντες 

Ἓλλέησον ἡμᾶς, 

Γυὶὲ! Δαυείδ. 

[Ὁὲ ν 27 απ 
ῬΆΓΆ]1615 ἃρονο, 
απά Μαί 15:22 

(9551) 

25. ἐλθόντι δὲ 
᾽ ᾿ Ἔ ή 

εἰς την οικιαν 

Μπλακ 10 

ε ελ [ή / 

ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος 
τυφλὸς προσαίτης 
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 

47 καὶ ἀκούσας 

[ὁ Ναζαρηνός 
" 3 “Ἄ 

ὅτι ᾿[Ιησοῦς 

ἐστιν] 

ἤρξατο κράζειν 
καὶ λέγειν 

Υἱὲ Δαυεὶδ ᾿Τησοῦ, 
ἐλέησόν με. 

48 καὶ ἐπετίμων 

αὐτῷ πολλοὶ 
ἵνα σιωπήσῃ᾽ 

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἔκραζεν 

Υἱὲ Δαυείδ, 
ἐλέησόν με. 

40 καὶ στὰς 
« ᾽ ω 

ὁ ᾿Τησοῦς 

εἶπεν Φωνήσατε 
αὐτόν. 

Ίωσκε 18 

τυφλός τις 
3 { Ν µ ε δὴ 3 

ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαι- 

τῶν. 

96 ἀκούσας δὲ 
ὄχλου διαπορευομένου 
ἐπυνθάνετο τί Τ εἴη τοῦτο" 
817 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ 
.“ 3 [ων ε αν 

ὅτι ᾿]ησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
παρέρχεται. 
88. καὶ ἐβόησεν 
λέγων 

᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυείδ, 
ἐλέησόν με. 
89 καὶ οἱ προάγοντες 
ἐπετίμων αὐτῷ 

ἵνα σιγήσῃ᾽ 

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἔκραζεν 

Υἱὲ Δαυείδ, 
3 , / 

ἐλέησόν µε. 

40 σταθεὶς 
δὲ ᾿Τησοῦς 
3 µ ᾽ τὶ 9 ο) ] 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 

αὐτόν. 

καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέ- 
γοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγει- 
ρε, φωνεῖ σε. δῦ ὁ δὲ ἀπο- 

βαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 

ΜΗ ηρ: Μύ 20:50 υἱὲ 51 υἱὲ Νικ 10:47 ἐστὶν ὁ Ναζαρηνὸς ΤΠ 15:50. ἂν 

Μύ 20:30 Κύριε να ΒΖ 3 ἰῦ νς βϑ8ῃ οοΡ οἵο; αἵύο ἡμᾶς ΟΥ̓ ΧΣ 8 1ὖ ΡΟΒἢ αἱ ρε; δ 9 τηΐη ὁ 1Ὁ ΒΥ 
Οὐ οἵο ΟΠ 30, 31 υἱὸς ἢ ΒΥ ΖΔΘ (ἃὰ 31) αἱ ρου; υἱὲ ΝΟΟΙΤΙΟΘ (ἃ 50) Σ οἴο 1 κ 18:40 ᾿Ιησοῦς 
ἢ ΒΏ); οπι Α 63.; ὁ Ἴησ. ΠΈΉΥΝΧΔΘ αἱ ρ]ου 
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Ματτ 20 

καὶ εἶπεν 

Τί θέλετε 

ποιήσω ὑμῖν; 
88 λέγουσιν 
αὐτῷ 
Κύριε, 
ἵνα ἀνοιγῶσιν 
οἱ ὀφθαλμοὶ 
ἡμῶν. 
84 σπλαγχ- 
νισθεὶς δὲ 

ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἥψατο 
τῶν ὀμμάτων 

αὐτῶν, 

᾿Ὶ ΄ [ 

καὶ εὐθέως 

ἀνέβλεψαν 

καὶ ἠκολούθη- 

σαν 
} -“ 

αὐτῷ. 

ΤΕΑΛΟΉΗΙΝΟΒ ΒΕΥΟΝῸ ΥΟΚΡΑΝ 

ΠΜαττ 9] 

προσῆλθαν αὐτῷ 

οἱ τυφλοί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς 

ὁ ᾿Τησοῦς 

Πιστεύετε 

ὅτι [δύναμαι 

τοῦτο] ποιῆσαι; 

λέγουσιν 

αὐτῷ 

Ναί, κύριε. 

20 τότε ἥψατο 

τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτῶν 

λέγων 

Κατὰ 

τὴν πίστιν ὑμῶν 

γενηθήτω ὑμῖν. 

90 καὶ 

ἠνεῴχθησαν αὐὖ- 

τῶν οἱ ὀφθαλμοί. 

Καὶ ἐνεβριμήθη 

αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 

λέγων Ὁρᾶτεμη- 

δεὶς γινωσκέτω" 

91 οἱ δὲ ἐξελθόν- 

τες διεφήμισαν 

αὐτὸν ἐν ὅλῃ 

τῇ Ὑῇ ἐκείνῃ. 

(208) 

Μαηκ 10 

ἀναπηδήσας 
ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν. 

51 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
Τί σοι θέλεις 

ποιήσω; 
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν 
αὐτῷ 
Ῥαββουνεί, 
ἵνα ἀναβλέψω. 

52 καὶ ὁ ᾿]ησοῦς 

. 

εἶπεν αὐτῷ 
Ὕπαγε, 
ἡ πίστις σου 
σέσωκέν σε. 
καὶ εὐθὺς 
ἀνέβλεψεν, 

καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 

8141 

101κὲ 18 

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ 

ἐπηρώτησεν αὐτόν 

41 Τί σοι θέλεις 

ποιήσω; 
« 4. 

ὁ δὲ εἶπεν 

Κύριε, 
ἵνα ἀναβλέψω. 

42 καὶ ὁ ᾿]ησοῦς 

εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ανάβλεψον' 
ἡ πίστις σου 
σέσωκέν σε. 
48 καὶ παραχοῆμα 
ἀνέβλεψεν, 

καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. 
Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν 
ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 



δ142 ΕΠΟΜ ἄ«ΑΙΗΙΕΕ Το ΕΡΙΕΟΡΑΙΕΜ 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. ΤΗΕ ΑΡΡΕΟΑΟΗ ΤΟ ΙΕΕΌΡΑΙΕΜ, 55143, 145 

149. ΖΑΟΟΗΠΗΑΕΙΣ ΤΗΕ ΡΟΡΒΙΙΟΑΝ 

Ίσκε 19:1--10 

Α ᾽ κ / 1 ᾽ , Α) 9 δ ᾽ ᾿ Ψ / / .ν 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, 
Ὁ 3 ’ ΄ ο , / ᾽ ο) Α ᾿ αν 

καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης [καὶ αὐτὸς] πλούσιος 8 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿]ησοῦν τίς ἐστιν, καὶ 

οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν 
39 , 9 κ , . ” 9 / .“ Φ [4 3” / 3 « - 

ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. δ καὶ ὡς ἦλθεν 
3 4 Α / 3 µ ε ᾽ Ωω 5 ᾿ ᾽ / ο] / / 

ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας [ὁ] ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, 

σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. ϐ καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν 

χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 

εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον ᾿Ιδοὺ τὰ ἡμίσιά 

μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, [τοῖς] πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδί- 

δωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν [ὁ] ᾿Ιησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ 
/ ᾽ , [4 ᾿ ᾽ ᾿' ελ , / 3 - 5 Δ « «ι [ο 3 / 

τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Αβραάμ [ἐστιν] 10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
- “- ᾽) 

που 1’ ζητῆσαι καὶ σῶσαι ““ τὸ ἀπολωλός. 

143. ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΕ ΤΗΕ, ΜΙΝΑΕ 

Ίσκε 19:11-25 

᾽Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα 
προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν 
διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι ᾿Ιερουσα- 
λὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς 
ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀνα- 

, ᾿ Φ Φ 
φαίνεσθαι. 12 εἶπεν οὖν 

[Πάαπτ 25: 14] [Μλακ 19: 94] 

Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ὡς ἄνθρωπος "Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἀποδημῶν ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ 
ὑποστρέψαι. 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ δοὺς τοῖς δούλοις 18 καλέσας δὲ δέκα δούλους 

αὐτοῦ ἑαυτοῦ 

τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα γρηγορΏ. (8164) 
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς ἔδωκεν αὐτοῖς 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, (8167) δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς 

 ι--ἤὔ-ύήθο  θθθθθθθ
” 

1 Ἠζοι 94:16 

ΥΗ τρ: Τκ 19:2 καὶ ἦν 
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ΤΗΕ ΑΡΡΡΟΑςΗ 

[Ματτ 25:19-99] 
μετὰ δὲ πολὺν χρόνον έρχεται 
ε ΄ - ΄ ᾽ [ή 

ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων 

Η ᾿΄ ᾽ ᾿ “-“ 
καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 

20 καὶ προσελθὼν 

ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
/ "" , ΄ 

προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα 

λέγων 

Κύριε, 

πέντε τἀλαντά μοι παρέδωκας" 

ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα 

2] ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 

Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 

ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, 
ἐὸν Ξ ; 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω; 

" ἀρ Ἐς : Ξ ; 
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 

σου. 

22 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο τά- 

λαντα 
το 

εἶπεν 

Κύριε, δύο τάλαντά 

μοι παρέδωκας" 

ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 

23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 

Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ΕΞ 
ἐπὶ ὀλίγα 'ἧς πιστός", 
 β 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" 

᾽ ἜΕ, ς Ξ ; 
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 

σου. 

ΤΟ Χ«ΕΚΌΒΘΑΙΕΜ δ142 

Ίσκε 19 

[αὐτοὺς πραγματεύσασθαι ἐν 
ᾧ έρχομαι. 
14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμί- 

σουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν 

πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέ- 

Ύοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον 

βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

15 ἸΚαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔπανελ- 
θεῖν αὐτὸν 
λαβόντα τὴν βασιλείαν 
καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς 
δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ 
ἀργύριον, ἵνα. Ὑνοῖ τί ὃδιε- 
πραγματεύσαντο. 

10 παρεγένετο δὲ 
ὁ πρῶτος 

λέγων 
Κύριε, 
ἡ μνᾶ σου 
δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 
17 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Πούγε], ἀγαθὲ δοῦλε, 
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, 

ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα 
πόλεων. 

18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος 

λέγων 
Ἢ μνᾶ σου, κύριε, 

ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 
19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ 

Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε 
πόλεων. 

Ὢθθθθθ ο” νο ὃνὖῖ σ”σὖ”υσυσσοοο ο ο.” . δ }᾽ 

ὝΗ πρ: ΤΙ 19:13 αὐτούς Πραγματεύσασθε 
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ΠήΑπτ 25] 

24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν 

τάλαντον εἰληφὼς 

εἶπεν 

Κύριε, 

[Ὁ ν 25 Ρο]οπ] 

ἔγνων σε 

ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 

θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας 

καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας" 

25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα 

τὸ τἀλαντόν σου 

ἐν τῇ γῇ" 
ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 

20 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ 
᾿ ᾿ ΄ 

εἶπεν αὐτῷ 

Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, 

ἤδεις ὅτι 

θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα 

καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; 

27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν 
, ΄ ΄ 

τὰ ἀργύριά µου 

τοῖς τραπεζείταις, 
᾿ ᾿ Ν ᾽ Δ ᾽ 2 ᾿" 

καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν 
ΠΡΑΝΗ͂ ἢ , 

τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 

25 ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τὸ τάλαντον 
3 [2 

καὶ δότε 

τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα; 

Ίσκε 19 

20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν 

λέγων 
/ 

Κύριε, 
3 1 - “Ἂ «“ . 

ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον 

ἀποκειμένην ἐν σουδαρἰῳ' 
21 ἐφοβούμην γάρ σε 
ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, 
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας 

Δ [ή ΠῚ ᾽ ” 

καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 

[ΟΙ ν 20 αρονο] 

22 λέγει αὐτῷ 
Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, 
πονηοὲ δοῦλε" 
μά ε 
ἥδεις ὅτι 
ἔγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, 
αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα 

᾿ / ΕῚ ῃ " Β 
καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα ; 

28 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου 

τὸ ἀργύριον 
ἐπὶ τράπεζαν; 
κἀγὼ ἐλθὼν 
σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 
ἤΛρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ 
τὴν μνᾶν 
καὶ δότε 
τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι-- 
25 καὶ εἶπαν αὐτῷΑὨυ: Κύριε, 
ἔχει δέκα μνᾶς" -- 
20 λέγω ὑμῖν ὅτι 

Τὰ 19:25 οπι ΌΝΥ 69. 8 ἰὗ 5υτ βίῃ ουν οἷς 
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ΤΗΕ ΑΡΡΠΟΑΟΗ ΤΟ ΕΕΌΡδΑΙΕΜ δ 145 

ΠΜαττ 25] Ίπσκε 19 

209 “τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ παντὶ τῷ ἔχοντι 

δοθήσεται δοθήσεται, 

καὶ περισσευθήσεται" 

τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. 

(δ167) 

27 Πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου 
τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς µε 
βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγά- 
Ύετε ὧδε καὶ κατασφάξατε 
αὐτοὺς ἔμπροσθέν µου. 28 

[ΟἹ Ματὶς 10:35 (ξ129)] Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο 

ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς 
᾿Ιεροσόλυμα. 

Μὲ 19:12 Μκ 4:25 ΙΚ 8: 150 

α ὅστις γὰρ ἔχει, ἃ ὃς γὰρ ἔχει, ἃ ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, 
δοθήσεται αὐτῷ δοθήσεται αὐτῷ" δοθήσεται αὐτῷ, 
καὶ περισσευθήσεται" 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, 
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. (859) ἀπ᾽ αὐτοῦ. (3505) αὐτοῦ. (355) 

29] 



ΕΑΝΕΝ 

ΑΡΤ ΡΑΥ5 ΙΝ ΤΕΕΒΌΡΑΙΕΜ 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1. ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΕΙΤΥ ΟΕ ΙΕ505 ΑΘΡΕΕΤΕΡ ΑΝΡ ΡΕΝΙΕΡ 
ΙΝ ΙΕΕΌΘΑΙΕΜ, δδ 144-148 

144. ΤΗΕ ΤΗΙΟΌΜΡΗΑΙ, ΕΝΤΗΥ 

Ματτ οἱ: 1-11 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ 
εἰς τὸ "Ὅρος τῶν 
᾿Ελαιῶν, 

/ ᾽ [9 3 “ 

τότε ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλεν 

δύο μαθητὰς 
2 λέγων αὐτοῖς 
Πορεύεσθε 

εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, 

}] ᾿ ο) 

καὶ εὐθὺς 

εὑρήσετε ὄνον 
δεδεµένην καὶ πῶλον μετ᾽ 
αὐτῆς" 

λύσαντες Γἀγάγετέὶ μοι. 
8 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
τι, ἐρεῖτε ὅτι 
ὋὉ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει" 

᾽ ᾿Ὶ λὴ 3 . ΄ / 

εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 

4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πλη- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προ- 
φήτου λέγοντος 

Μαπκ 11:1-11 

Κεὶ ὅτε ἐγγίζουσιν 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
[εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν 
πρὸς τὸ "Ὄρος ἰτῶν] 
᾿Ελαιῶν, 
ἀποστέλλει 
δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
2 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὑπάγετε 

εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, 

καὶ εὐθὺς 
εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν 
εὑρήσετε 
πῶλον δεδεμένον 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων 
ἐκάθισεν" 
λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 
8 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε 
Ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει" 

καὶ εὐθὺς [αὐτὸν ἀποστέλλει 
πάλιν] ὧδε. 

Ίσκε 19:29-44 
, 9 / «- 3/ 

Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν 

εἰς Βηθφαγὴ καὶ Ώηθανιὰ 
πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 
Ἐλαιῶν, 
ἀπέστειλεν 
δύο τῶν μαθητῶν 
90 λέγων 
Ὑπάγετε 
εἰς τὴν κατέναντι κώμην, 

ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι 
εὑρήσετε 
πῶλον δεδεμένον, 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων 
ἐκάθισεν, 

ι / ᾽ κ᾿ 9 / 

καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 
91 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ 
Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι 
Ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

ΝΥΗ πρ: Μί2Ι:2 ἄγετέ 

Βηθαν.: Ὁ 6 νΡ ΟΥ καὶ εἰς Βηθανίαν 

ΜΙς 11:1 καὶ εἰς | τὸ 

Μακ 11:1 εἰ Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν ἢ ΒΥ ΧΔ αἱ ρ]ου; 
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ΑΥΤΗΟΒΙΤΥ ΟΡ ΕΡ5ῦ5δ ΑΡΣΗΙΤΗΙ ΑΝ) ΡΒΗΝΙΒΕ ΙΝ ΧΕ ΒΟΒΑΙΕΜ δΙ44 

Ματ 21 

δ “Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών 
3']Ιδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί 

σοι 
πραὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου." 
0 Πορευθέντες δὲ 

οἱ μαθηταὶ 
καὶ ποιήσαντες 

καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς 

ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ 
τὸν πῶλον, 

᾽ ᾿ “- 

7 καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν 
τὰ ἱμάτια, 
καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 

8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος 
ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
ἐν τῇ ὁδῷ, 
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους 
ἀπὸ τῶν δένδρων 
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

Μαηκ 11 

4 καὶ ἀπῆλθον 

3 ο 

καὶ εὗρον 

πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω 
ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, 
καὶ λύουσιν 
αὐτόν. 
δ καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 
ἔλεγον αὐτοῖς 

Τί ποιεῖτε λύοντες 

τὸν πῶλον ; 
ϐ οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς 
καθὼς εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς" 
καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 

7 καὶ φέρουσιν 
τὸν πῶλον 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 

καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ 
τὰ ἱμάτια [αὐτῶν], 
καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

8 καὶ πολλοὶ 
τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν 

εἰς τὴν ὁδόν, 
ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες 
ἐκ τῶν ἀγρῶν. 

1ῪὉΧ μκεκ 19 

52 ἀπελθόντες δὲ 
οἱ ἀπεσταλμένοι 

εὗρον 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 

98 λυόντων δὲ αὐτῶν 

τὸν πῶλον 

εἶπαν 
ε , :) “ ᾽ / 

οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς 
Τί λύετε 
τὸν πῶλον ; 
94 οἱ δὲ εἶπαν ὅτι 
Ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

36 καὶ ἤγαγον 
αὐτὸν 
πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, 

καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν 
τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον 
᾽ , } ᾽ παν τῳ ἐπεβίβασαν τὸν ᾿]ησοῦν 
80 πορευομένου δὲ αὐτοῦ 

ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυ- 
τῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 

37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη 
πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους 
τῶν ᾿Ελαιῶν 

1184 62:11 2 Ζροῃ 9:9 

ΜΗ πρ: ΜΕ 11:7 ἑαυτῶν 

ΜΚ 11:8 κόψαντες (Ο 8411 ἔκοπτον) ἐκ τ. ἀγρῶν ἱ ἢ ΝΒΟΙΙΥΔ κῃ; ΑΡΝΧ ἰὖῦ νᾷ Θ αἱ ΡΙΘΡ ἕκοπτον ἐκ 
τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς (ΟΠ1 Ὦ)) τὴν ὁδόν (ἐν τῇ ὁδῷ ϐ) 
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8144 ΓΠΑΘΊ ΡΑΥ5 ΙΝ «ΕΒΕΟΡΑΙΗΜ 

ϱ οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ 
αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 

ἔκραζον λέγοντες 
1{( 

“Εὐλογημένος ὁ 

Ὡσαννὰ᾽ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

᾽ ο. σ / 9 
ἐν ὀνόματι Κυρίου 

Ματτ 21 

Ὡσαννὰ” τῷ υἱῷ Δαυείδ' 

ἐν ὀνόματι Κυρίου" 
10 Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη 
βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

Μαηκ 11 

ἀκολουθοῦντες 

ἔκραζον 
14 Ὡσαννά᾽' 

ἐρχόμενος Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

) 

Δαυείδ" 

[ΟἹ Ματὶς 13:2 δηα Ρρατα]]θ]5 
(5160)] 

ἔ« Ὡσαννὰ”) ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Ίσκη 19 

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 
μαθητῶν 
χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ 
μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον 
δυνάμεων, 
88 λέγοντες 

2. Εὐλογημένος [ὁ ἐρχόμενος, 
ὁ] βασιλεύς, 

“ἐξν ὀνόματι Κυρίου" 

ἐν οὐρανῷ εἰρήνη 
καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 
89 Καί τινες τῶν Φαρισαίων 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς 
αὐτόν Διδάσκαλε, ἐπιτί- 
µησον τοῖς μαθηταῖς σου. 
40 καὶ ἀποκριθεὸξ εἶπεν 
Λέγω |᾿ὑμῖν,] ἐὰν οὗτοι σιωπή- 
σουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 

41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν 
τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐ- 
τήν, 43 λέγων ὅτε Εἰ ἔγνως 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ 
τὰ πρὸς εἰρήνην-- νῦν δὲ ἐκρύ- 
βη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 48 
ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ 
ἱπαρεμβαλοῦσιν!ὶ οἱ ἐχθροί 
σου χἀρακά σοι καὶ περι- 
κυκλώσουσίἰν σε καὶ συνέξουσίν 
σε πάντοθεν, 44 καὶ δ΄ ἔδα- 
φιοῦσίν) σε καὶ “τὰ τέκνα 
σου’ ἐν σοί, 
καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ 
λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ 
ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπι- 
σκοπῆς σου. 

15 118(117):25 1 1Ρ5 115(117):26 385 197(196):9 

ΜῊ πρ: Τ] 19:38 ὁ υ. ὁ ἐρχόμενος 40 ὑμῖν ὅτι 
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ΑΌΤΗΟΙΗΙΤΥ ΟΕ ῦΒ5δῦδ ΑΡΟΕΗΗΕΤΗΕΡ ΑΝΡ ῬΕΝΙΕ ΙΝ συ ΝΌΘΑ ΠΕ Μ 

Ματτ 21 

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ 
εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέ- 
γουσα Τίς ἐστιν οὗτος ; 
11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗ- 
τός ἐστιν ὁ προφήτης ᾿]ησοῦς 
ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Ταλι- 
λαίας. (-Ἐδ146) 

[Οὐ Μαΐΐ 21:17 (ξ146)] 

Μακ 11 

11 Καὶ εἰσῆλθεν 
εἰς ᾿Ιεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν" 

[ΟΥ̓ Τῦκθ 21:87 (8169) 

καὶ περιβλεψάμενος πάντα 

[ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας! 
ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ 
τῶν δώδεκα. 

1406. ΤΗΕ ΟῦΌΠΡΙΝα ΟἿ᾽ ΤΗΕ ΕΙα ΤΕΕΒ 

[Ματτ 21:18, 19] 

Πρωὶ δὲ Ιἐπαναγαγὼν] 

εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. 

19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 

ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, 

καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 

εἰ μὴ φύλλα μόνον, 

καὶ λέγει αὐτῇ 

Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ 

καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα" 

καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 

(8147) 

Μαηκ 11:12--14 

Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων 
αὐτῶν 
ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 
18 καὶ ἰδὼν συκῆν 
ἀπὸ μακρόθεν 
ἔχουσαν φύλλα 
ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, 
καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν 
οὐδὲν εὗρεν 
εἰ μὴ φύλλα, 
ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 
14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ 
Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ 
μηδεὶς καρπὸν φάγοι. 
καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

[οί Ματὰκ 11:20 (8147) 

149. ΤΗΕ ΟΡΓΒΑΝΡΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ 

Ματτ 21:12-17 

Καὶ εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς 
εἰς τὸ ἱερόν, 

Μαηκ 11:15-19 

Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ἱεροσό- 
λυμα. 
Καὶ εἰσελθὼν 
εἰς τὸ ἱερὸν 

Καὶ εἰσελθὼν 
᾽ « 

εἰς τὸ ἱερὸν 

Ίΐσκε 19:45-48 

8140 

ὝῊΗ παρ: ΜΙ 11:11 ὀψίας ἤδη οὔσης [τῆς ὥρας] 
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δ 140 5] ΑΥΘΌ ΙΝ «ΚΕ Κύσα ΠΕ Μ 

Ματτ 21 

καὶ ἐξέβαλεν 
πάντας τοὺς πωλοῦντας 
καὶ ἀγοράζοντας 

ἐν τῷ ἱερῷ 
καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 

βιστῶν 

κατέστρεψεν 
καὶ τὰς καθέδρας τῶν 
πωλούντων τὰς περιστεράς, 

18 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Γέγραπται 
Ιέέ Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευ- 
χῆς κληθήσεται,᾽ 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε 

2. σπήλαιον λῃστῶν." 
14 Ἰζαὶ προσῆλθον αὐτῷ τυ- 
φλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

15 ᾿Ιδόντες δὲ 

« 3 “Ὁ ΑἹ « οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ὑραμ- 

ματεῖς 
4 { αν 3 , ᾿ 

τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ 
τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας 
ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας 
δὲ Ὡσαννὰ” τῷ υἱῷ Δαυείδ 
ἠγανάκτησαν 

10 καὶ εἶπαν αὐτῷ ᾿Ακού- 
εις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ 
᾽ [ο / ᾽ - ἿΣ 
[ησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί 
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι 3 Ἐκ 

1 Τρα 56:7 216Γ 7:11 55 115(117):25 

Μλαηκ 11 

ἤρξατο ἐκβάλλειν 

τοὺς πωλοῦντας 
καὶ τοὺς ἀγοράζοντας 
ἐν τῷ ἱερῷ, 

Δ Α ; .ν 

καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 

βιστῶν 

καὶ τὰς καθ.δρας τῶν 

πωλούντων τὰς περιστερὰς 
κατέστρεψεν 
16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 
διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 
17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν Τ 

Οὐ γέγραπται ὅτι 
14 Ὁ οἶκός µου οἶκος προσευ- 
χῆς κληθήσεται 
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ;᾽ 
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν 
2 σπήλαιον λῃστῶν." 

18 καὶ ἤκουσαν 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ύραμ- 

ματεῖς, 

Δ “ἢ ζω) ᾽ 4 ᾽ 

και ε(ητουν πὼς αὑτὸν απο- 

λέσωσιν" 

45 8:2 

Ίσκε 19 

ἤρξατο ἐκβάλλειν 

τοὺς πωλοῦντας, 

46 λέγων αὐτοῖς 
Γέγραπται 

1 Καὶ ἔσται ὁ οἶκός 
οἶκος προσευχῆς," 

μου 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε 
2. σπήλαιον λῃστῶν." 

47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ" 
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ὑραμ- 
ματεῖς 

ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι 

καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 

ΝΗ πρ: ΜΕ 11:17 αὐτοῖς 

ΜΕ 11:17 ἔλεγεν ποπ Β 28. 2 1ῦ ΔΓΠῚ ΒΓ 5ἱΠ; αἱ 4 αὐτοῖς 
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ΑῦΤΗΟΕΙΤΥ ΟΡ ΕΒ5ῦ5 ΑΡΦΗΠΊΗΡ ΑΝΡ ΡΒΗΕΝΙΗΡ ΙΝ «ΕΒΙΠΟΡΑΙΕΡΜ δΙ4Τ 

ΜΑΤΊ 21 Ναηκ 11 ΤῪῦκΚῈ 19 

στόματος νηπίων καὶ θηλα- 
ζόντων κατηρτίσω αἶνον; |. 

ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, 
48 καὶ οὐχ ηὕρισκον τὸ τί 

[Ματτ 22:58] ποιήσωσιν, 
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ὁ λαὸς γὰρ ἅπας 

ἐξεπλήσσοντο ἐξεπλήσσετο ἐξεκρέμετο αὐτοῦ 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. (ὃ159) ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. ἀκούων. 

Πισκε 21:97] 

ἮΝ δὲ τὰς ἡμέρας [ἐν τῷ ἱερῷ 

διδάσκων, 

17 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς] 19 Καὶ ὅταν ὀψὲ ἔγένετο, τὰς δὲ νύκτας 
ἐξῆλθεν [ἐξεπορεύοντο ἐξερχόμενος 
ἔξω τῆς πόλεως ἔξω τῆς πόλεως. 
εἰς Βηθανίαν, [οι Ματς 11:11Ὁ (8144)] 
καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. (-Ε ξ145) ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 

᾿Ελαιῶν: (5109) 

141. ΤΗΕ ΤΕΡΡΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΙΤΗΕΒΕΡ ΕἹα ΤΕΗΕΕΒ 

ΜΑΤΊ 21:19-22 Μαηκ 11:20-25 

Πρωὶ δὲ [ἐπαναγαγὼν] [σι Ματίς 11:19--14 (8145)] 
εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. 
19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 
ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 
ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, 
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 
εἰ μὴ φύλλα μόνον, 

καὶ λέγει αὐτῇ 
Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα᾽ 

Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ 
εἶδον 

καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ |τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ 
συκῆ. ῥιζῶν. 
20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ | 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος 
ἐθαύμασαν λέγοντες λέγει αὐτῷ Ῥαββεί, 
Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ] ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω 
συκῆ ; ἐξήρανται. 

ΜῊ πρ: ΜΚ 11:19 ἐξεπορεύετο 
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Μαπτ 21 

21 “ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
καὶ μὴ διακριθῆτε, 

οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 
ἤἌρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 

γενήσεται" 

99 δκαὶ πάντα ὅσα ἂν 

αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ 

πιστεύοντες 

λήμψεσθε. 

[Ματτ 6:14, 15] 

᾿πὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 

τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν 

ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ οὐράνιος" 

Μι 17:20 

α ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς 
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν" 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ 
Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, 
καὶ μεταβήσεται, 
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. (559) 

ὑ Οἱ Μι 7:7 (841); 18:19 (897) 

ΤΑῚ ΡΑΥΘ ΙΝ υΕΚΌΘΑΙΕΜ 

Μλακ 11 Πκε 17:6] 

22 “καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾽᾿Ιησοῦς | “εἶπεν δὲ ὁ κύριος 
λέγει αὐτοῖς 

28 "ἔχετε πίστιν θεοῦ" Εἰ ἔχετε πίστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ] 
ἤἌρθητι καὶ βλήθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ μὴ διακριθῇ 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ 
γίνεται, 
ἔσται αὐτῷ. 
24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
ὑπάντα ὅσα 
προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, 
πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, 
καὶ ἔσται ὑμῖν. 
25 καὶ ὅταν στήκετε προσευ- 
χόμενοι, 

Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 

ἐν τῇ θαλάσσῃ; 

(8151) 
" « ΄ -. « - 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

9 7 ” ” / 

ἀφίετε εἰ τι ἔχετε κατᾶ τινος, 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

δ ΟΙ ΤΙ 11:9 (8105) 
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[Μᾶττ 6] 

15 “ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 

τοῖς ἀνθρώποις 

[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], 

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει 

(358) τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

αἀφῇ ὑμῖν 
τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

1486. σΕϑῦ5᾽ ΑΌΤΗΟΗΒΙΤΥ ΟΠΑΙΤΗΕΝαΕΕΡ 

Ματτ 21:25--27 

Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ 

εἰς τὸ ἱερὸν 

προσῆλθαν δαὐτῷ διδάσκοντι 
οἱ ἀρχιερεῖς 

, « / [ο . 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 

λέγοντες 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 
καὶ τίς σοι ἔδωκεν 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 

24 ἀποκριθεὶς [δὲ] ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
᾽ ᾿ ε [4] ᾽ Ἁ 

Ερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
᾿ “ 

λόγον ἕνα, 
ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι 
κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ" 
25 τὸ βάπτισμα τὸ ᾿Ιωάνου 
πόθεν ἦν ; ἐξ οὐρανοῦ 

Μληκ 11:27-98 

Καὶ ἔρχονται πάλιν 
εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. 

Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
περιπατοῦντος αὐτοῦ 
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
28 καὶ ἔλεγον 
αὐτῷ 
Ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 
ἢ τίς σοι ἔδωκεν 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην 

ἵνα ταῦτα ποιῇς; 
29 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
᾿Ἐπερωτήσω ὑμᾶς 
ἕνα λόγον, 
καὶ ἀποκρίθητέ μοι, 
καὶ ἐρῶ ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ" 
90 τὸ βάπτισμα τὸ ᾿Ιωάνου 

ἐξ οὐρανοῦ ἦν 

Ίσκε 90:1--5 

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν 

ὑδιδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν 
ἐν τῷ ἱερῷ 
καὶ εὐαγγελιζομένου 
ἐπέστησαν 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 
2 καὶ εἶπαν λέγοντες 
πρὸς αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν 

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, 
ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην. 

8 ἀποκριθεὶς δὲ 
εἶπεν πρὸς αὐτούς 
᾿Ερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον, 
καὶ εἴπατέ μοι 

4 Τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάνου 
ἐξ οὐρανοῦ ἦν 

Μί 15:55 
4 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου 
ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν 
ἐὰν μὴ ἀφῆτε 
ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. (898) 

ὃ Οὐ Μκ 12:85 (8155); 14:49 
(8175) 

δΟΥΙΙΚ 21:37 (8169) 

ΠΝ. αὐ ινα μαμα αν. άνες ο ψις ἐς τ δ. τς τ΄ ὁ  ς 

ΜΕ11:26 ΧΒΙΙΘΥΥΔ 3 10 ΥΓ 5]Π 6ΟΡ ΟΠ; εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς (οπι ΟΏ 
Θύς) οὐρανοῖς ἀφήσει (ὑμῖν αἀά Ὁ ἰῦ να 300) τὰ παραπτώματα ὑμῶν α4ᾷ ΑΟΡΧΘ 16 να Ρε5Ἡ δῦ αἱ ρ]6Γ ({γοπα 
Μύ 6:15) 
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Ματ 21 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; 

οἱ δὲ διελογίζοντο 
[ἐνὶ ἑαυτοῖς λέγοντες 
Ἐὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 

ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν 

οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
ϑν αὖ ” 

26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
Ἔξ ἀνθρώπων, 
φοβούμεθα τὸν ὄχλον, 
πάντες γὰρ ὡς προφήτην 
ἔχουσιν τὸν ᾿Ιωάνην᾽ 

27 καὶ ἀποκριθέντες 
τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπαν 
Οὐκ οἴδαμεν. 
” 3 ἴω Ἁ, ᾽ / 

ἔφη αὐτοῖς καὶ αὑτὸς 

Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1. 

Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ; 

οὐκ ἀπῆλθεν. 

εἶπεν 
κύριε καὶ 

ἀποκριθεὶς 
᾽ ῃ ᾿ / ω ον 
ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; 

ἄνθρωπος 
Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι" 

Οὐ θέλω: ὕστερον μεταμεληθεὶς 
[λέγουσιν Ὃ ὕστερος. 

Μληκ 11 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ἀποκρίθητέ μοι. 

81 καὶ διελογίζοντο 

πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες 
᾿Εὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 
ἐρεῖ Διὰ τί [οὖν] 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
82 ἀλλὰ εἴπωμεν 
Ἔξ ἀνθρώπων ; -- 
ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, 

ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ᾿Ιωάνην 
ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 

88 καὶ ἀποκριθέντες 
τῷ ᾿Ιησοῦ λέγουσιν 
Οὐκ οἴδαμεν. 
καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Οὐδὲ ἔγὼ λέγω ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

149. ΤΗΕ ΤΥΝΟ ΘΟΝΡ 

Μαπτ 21:28-92 

εἶχεν [τέκνα δύο]. τ 

890 προσελθὼν δὲ 

προσελθὼν τῷ πρώτῳ 
99 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

τῷ δευτέρῳ 
ἀπῆλθεν. 

ΤῪσκε 20 

ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; 

ὃ οἱ δὲ συνελογίσαντο 
πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι 
᾿Εὰν εἴπωμεν ᾿Εξ οὐρανοῦ, 
ΕΣ ΄- 

ἐρεῖ Διὰ τί 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 

9. Δ » 

0 ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
᾽ α , 

Εξ ἀνθρώπων, 
ε κ᾿ .“ / ε ο) 

ὁ λαὸς ἅπαςκαταλιθάσει ἡμᾶς, 

πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ἰωάνην 

προφήτην εἶναι" 
7 καὶ ἀπεκρίθησαν 

μὴ εἰδέναι πόθεν. 
8 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ 

ΡΑΕΑΒΙΕΣ ΟΕ ΨΑΕΝΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΙΒΗ ΓΕΑΡΕΒΒ, 99149 151 

εἶπεν 
᾽ / 

Ἐγώ, 
τ « / ο. « " 

εἶπεν ὡσαύτως ὁ δὲ 

81 τίς ἐκ τῶν δύο 
/ ᾽ ο) ε ᾽ ἴω 

λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
δ) " µ ον ία] ει ε ο) " « / / ε ων ᾿ : ῃ 
Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ θεοῦ. 82 ἦλθεν γὰρ ᾿Ιωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε 
᾽ ὯΝ ε “Ὁ , ε , ᾽ ’ ᾿ “ς ε . Δ 3 { ᾽ ἢ 

αὐτῷ: οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετε- 
μελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. : 

160. ΤΗΕ; ὉΝΕΑΙΤΗΕὉΟΙ, ΠΗΟΡΒΑΝΕΡΜΗΕΝ 

Μαπττ 21:55-46 Μαηκ 12:1-12 
Ζ. Α ᾿" ᾽ ο) 

Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς 

"Ἄλλην παραβολὴν ἀκού-| ἐν παραβολαῖς λαλεῖν 

σατε. 

{Ὺκ8 20:9-19 

Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν 
λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην 

ὝῊΗ πρ: Μί 21:25 παρ) 

33. οἵο; ΑΩΟΠΤΙΥΥ ΧΔΘ αἱ ΡΙ6Γ λαόν 

95. δύο τέκνα | καὶ | ἀμπελῶνί µου 
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Ματτ 21 

"Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης 
ὅστις “ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα 
καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν 
καὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν 
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον,᾽" 
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησεν. 

84 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς 
τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν 

ο , ᾽ ΄-“ 

τοὺς δούλους αὐτοῦ 

πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

λαβεῖν 
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 

85 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ 
τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὃν μὲν ἔδειραν, 
ὃν δὲ ἀπέκτειναν, 
ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 
86 πάλιν ἀπέστειλεν 

ἄλλους δούλους 
πλείονας τῶν πρώτων, 
καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 

37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν 
πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

Μακ 12 

τὸ Αμπελῶνα” ἄνθρωπος 
“ἐξφύτευσεν, 
καὶ περιέθηκεν φραγμὸν 
καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον 
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, 
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 

ἀπεδήμησεν. 
, 

και 

2 καὶ ἀπέστειλεν 

πρὸς τοὺς γεωργοὺς 
τῷ καιρῷ δοῦλον, 
ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ 
ἀπὸ τῶν καρπῶν 

τοῦ ἀμπελῶνος" 

8 καὶ λαβόντες 
αὐτὸν 
ἔδειραν 

καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 

4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν 

πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον" 
κἀκεῖνον 
3 [ή ᾿ ᾽ , 

ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. 

5 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν" 

κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, 

καὶ πολλοὺς ἄλλους, 

“, ᾿ ’ 

οὓς μὲν δέροντες 
οὓς δὲ ἀποκτεννύντες. 

ϐ ἔτι ἕνα εἶχεν, 
υἱὸν ἀγαπητόν" 
᾽ “ ᾽ Ν 

ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον 
πρὸς αὐτοὺς 

Ί.σκε 20 

Ανθρωπος 
2.ςξφύτευσεν ἀμπελῶνα,) 

καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησεν 
χρόνους ἱκανούς. 
10 καὶ καιρῷ 

ἀπέστειλεν 

πρὸς τοὺς γεωργοὺς 
δοῦλον, 

ἀπὸ τοῦ καρποῦ 
τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ' 

« ἀ δῇ Φ “ 

οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν 

αὐτὸν 
δείραντες κενόν. 

11 καὶ προσέθετο 
" ͵ Γι ἐν 

ἕτερον πέμψαι δοῦλον 
οἱ δὲ κἀκεῖνον 
δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες 

ἐξαπέστειλαν κενόν. 
12 καὶ προσέθετο τρίτον πέμ- 

ψαι" 
« κ ““ Η 

οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματί- 
25: λ 

σαντες ἐξέβαλον. 

13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ 
ἀμπελῶνος 

ῃ ῃ ΝΞ ῃ 
Τί ποιήσω; πέμψω 

ν 

τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν" 

1188 δ.1{ 2168 5:1 
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Ματτ 21 

λέγων 
Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 

ε ν᾿ ᾿ 

88. οἱ δὲ γεωργοὶ 

ἰδόντες τὸν υἱὸν 

εἶπον ἐν ἑαυτοῖς 

Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν 

καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν 

αὐτοῦ" 
89 καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ἐξέβαλον 
" ἴον 2 ἊΝ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
καὶ ἀπέκτειναν. 
40 ὅταν οὖν ἔλθῃ 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, 
τἰ ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 

ἐκείνοις ; 
41 λέγουσιν αὐτῷ τ' 

ἹΚακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, 

καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται 

ἄλλοις γεωργοῖς, 

οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς 
καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 

42 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς 

Οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς 

τς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 

γωνίας" 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 

Μαηκ 12 

λέγων ὅτι 
᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ 

πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι 

Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 

8 καὶ λαβόντες 
ἀπέκτειναν αὐτόν, 
καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 
᾽ν πὰ Ώ σι 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 

9 τί ποιήσει 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ; 

᾽ / 

ἐλεύσεται 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, 

, , Ἁ 3 “ 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 

ἄλλοις. 

10 Οὐδὲ 
τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε 
τς Αίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες, 
κ 9 / ᾽ ᾿ 

οὗτος ἔγενήθη εἰς κεφαλὴν 

γωνίας" 
11 παρὰ Κυρίου ἔγένετο αὕτη, 

Ίσκε 20 

ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται. 

14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν 
οἱ γεωργοὶ 
διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους 
λέγοντες 
Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 
ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρο- 
νομία" 

15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπέκτειναν. 

τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς 
ὁ κύριος τοῦ ἀπμελῶνος ; 

16 ἐλεύσεται 
καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς 
τούτους, 

" ιο δ ᾽ κ «ν 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 

ἄλλοις. 

ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ 
γένοιτο. 

17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν 
Τί οὖν 
ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο 
2. Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήθη 

γωνίας ;᾽" 
εἰς κεφαλὴν 

τ τΔὕὕὖὲἍἍ͵--ὁἙἑ--ςςςςς-ς--.--ς- --ς--.- - - -- -Ξ--.--ςςςςςςςς----.- 

1Ῥς 118(417):22 1 23056 118(117) :22 
ο μαι παω ος ο νι ων ο ο 

Μις 12:9 τί (υἱυπουῦ φααϊύϊοη) 1, 1 1ῦ 5.1 5'η σορ; ΔΑΟΡΝΥΥΧΔ0 Ιῦ να Ροε5ῃ αἱ ρ]ογ αάά οὖν 
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Ματτ 21 

καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφ- 
“-“ ῃ ο) ὩΣ 

θαλμοῖς ἡμῶν ; | 
᾿ Ὁ“ [ο] . 

48 διὰ τοῦτο λέγω [ὑμῖν ὅτι) 
΄ / ᾽ "ἃ ο) : 
ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασι- 
λεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται 

ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς. 
44 [Καὶ ὁ πεσὼν 
3 Ν ᾿ [ή Ὁ 

ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον 
συνθλασθήσεται" 
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ 
λικμήσει αὐτόν. 

45 [Καὶ ἀκούσαντες; 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν 

ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει" 
40 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 

κρατῆσαι 

ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 
ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

161. 

Ματτ 22:1-14 

“Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
/ Ἵν 3 -“ 

πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς 
᾽ “Ἁ , « ’ « 

αὐτοῖς λέγων 2 Ὡμοιώθη ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ- 
πῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν 
γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 8 καὶ 
᾽ , 4 / ” 9) 

ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ 

Μλαηκ 12 

καὶ ἔστιν θαυμαστὴ 
- η 

θαλμοῖς ἡμῶν; 
ἐν ὀφ- 

19 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 

κρατῆσαι, 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
τὴν παραβολὴν εἶπεν. 

Ν » µ ᾽ 4 ᾽ ο) 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 

Ίσκε 20 

18 πᾶς ὁ πεσὼν 
ο 5 . ι ῃ 
ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον 
συνθλασθήσεται" 
; )» , «ἃ 7 3 / 
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
λικμήσει αὐτόν. 

19 Καὶ ἐζήτησαν 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, 
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 

ΤΗΕ ΜΑΠΠΙΑΕ ΕΠΑΡΘΤ 

αΟ ΙΙ 14:16 Π (8129) 

ΜΗ πιρ: Μί 21:43 ὑμῖν, 

Μῖ 21:44 Καὶ.... 
ΙΙ 20:18): Ὁ 338. 5 ἰῦ 8υτ δἷπ ΟΥ ΟΠ 0 
6ΟΡ αΓΠΠ θἵ] οἵα; οἱ άρχιερ. καὶ οἱ γραμ. Δ ΌΝ ἰῦ νρ 8υτ 5ἷη οι Ῥε5δῃ οἷς 

45 ᾿Ακούσαντες δὲ 

Γ]ς 
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δ15Ι 1:Α5Ί ΡΒΑΥΣΡ ΙΝ “ΕΚΌΒΘΑΙΕΜ 

ΜαΑττ 22 

καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς 
τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον 
ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν 
ἄλλους δούλους λέγων Εἴ- 
πατε τοῖς κεκλημένοις ᾿Ιδοὺ 
τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ 
ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ 
τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα" 
δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 5 οἱ 
δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς 
μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς 
δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ" 
6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν 
καὶ ἀπέκτειναν. Τ ὁ δὲ βασι- 

λεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ 
στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλε- 
σεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ 

τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 

8 τότε λέγει τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ ὍὉ μὲν γάμος ἕτοιμός 
ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ 
ἦσαν ἄξιοι. 9. πορεύεσθε οὖν 
ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, 
καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέ- 
σατε εἰς τοὺς γάμους. 10 καὶ 
ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι 
εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάν- 
τας οὓς εὗρον, πονηρούς τε 
καὶ ἀγαθούς: καὶ ἐπλήσθη ὁ 
νυμφὼν ἀνακειμένων. 11 εἰ- 

σελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεά- 

σασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν 
ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον 
ἔνδυμα γάμου: 12 καὶ λέγει 
αὐτῷ Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες 
ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; 
ὁ δὲ ἐφιμώθη. 18 τότε ὁ 

βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις 
Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ 

χεῖρας 
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ΜΑΤΊ 22 

“ἐκβάλετε αὐτὸν 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον᾽" 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ 
ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΤΠ. ΡΕΒΑΤΕ ΠΠΙΤΗ ΤΗΕ ΙΕΝΙΡΗ ΕΟΌΙΕΕΣ, δδ153 156 

16. ῬΑΥΙνΝα ΤΗΙΒΌΟΤΕ ΤΟ ΟΑΔΕΡΘΑΗ 

Ματτ 22:15-22 

Τότε πορευθέντες 
[σ΄ ν 16 Ροἱον] 

οἱ Φαρισαῖοι 
[σ΄ ν 16 ροἱον] 

συμβούλιον ἔλαβον 
ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν 
ἐν λόγῳ. 

Αα 

16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 
τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 
μετὰ τῶν ᾿Ἡρῳδιανῶν 

λέγοντας 
Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ἀληθὴς εἶ 
καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, 
καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, 
οὐ γὰρ βλέπεις 
εἰς πρόσωπον ἐνθρώπωγ' 

[ΟΙ ν 16 αβονοα] 

Μααηκ 12:19-17 | 

Καὶ 
ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν 
τινας τῶν Φαρισαίων 
καὶ τῶν ᾿Ἡρῳδιανῶν 

Ίσκε 20:20-926 

Καὶ παρατηρήσαντες 
ἀπέστειλαν 

ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους 
ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, 

ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 
’ 

λόγου, 

ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ 

αρχη 
“Ἂ ᾿ “Ἂ 

καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 

ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν 
λόγῳ. 

[ΟὉ΄ ν 138 αβονε] 

14 καὶ ἐλθόντες 
λέγουσιν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ἀληθὴς εἶ 

21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
λέγοντες : 

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ὀρθῶς λέγεις 
καὶ 

διδάσκεις 
καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, 
οὐ γὰρ βλέπεις 
εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, πρόσωπον, 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 

τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις" | τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις" 

καὶ οὐ λαμβάνεις 

α Οἱ Μι 8:12 (815, ΡΡ 70, 71) Γκ 13:28 

α "Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ὅταν ᾿ὄψησθε! ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 
καὶ ᾿Ἱακὼβ καὶ πάντας τοὺς 
προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. (8121) 
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Μαπττ 22 

17 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ" 
ἔξεστιν 

ο ο ῃ ΠῚ ΓΗ 
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὗ; 

18 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
τὴν πονηρίαν αὐτῶν 

εἶπεν 
Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 
19 ἐπιδείξατέ μοι 
τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. 
οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 

δηνάριον. 
90 καὶ λέγει αὐτοῖς Τ 
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 
καὶ ἡ ἐπιγραφή; 
λέγουσιν 
Καίσαρος. 

91 τότε λέγει αὐτοῖς 
᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 

22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 

Μαηκ 12 

ἔξεστιν 
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 
15 δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; 

ὁ δὲ εἰδὼς 
αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν 
εἶπεν αὐτοῖς 
Τί με πειράζετε; 

Φέρετέ μοι 

δηνάριον ἵνα ἴδω. 
16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. 

καὶ λέγει αὐτοῖς 
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 
καὶ ἡ ἐπιγραφή; 

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Καίσαρος. 
17 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε 
Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 

καὶ ἐξεθαύμαζον 
ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Ίσκε 20 

22 ἔξεστιν ἡμᾶς 
Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ ; 

28 κατανοήσας δὲ 
αὐτῶν τὴν πανουργίαν 

εἶπεν πρὸς αὐτούς 

24 Δείξατέ μοι 
δηνάριον" 

τίνος ἔχει εἰκόνα 
καὶ ἐπιγραφήν; 
οἱ δὲ εἶπαν 
Καίσαρος. 

25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 
20 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλα- 
βέσθαι τοῦ ῥήματος ἐναντίον 

τοῦ λαοῦ, 
καὶ θαυμάσαντες 
ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ 
ἐσίγησαν. 

168. ΤΗΕ ΩῦΌΕΡΤΙΟΝ Ααβοῦτ τΗΕ ΒΕΒΌΟΒΒΕΟΤΙΟΝ 

Ματτ 22:29-98 

Ἔν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

προσῆλθον 
αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, 

λέγοντες 
μὴ εἶναι ἀνάστασιν, 
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

Μαηκ 12:18-27 

Καὶ ἔρχονται 
Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, 
οἵτινες λέγουσιν 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 

ἔσκε 20:27--98 

Προσελθόντες δέ 
τινες τῶν Σαδδουκαίων, 
οἱ λέγοντες 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
28. Ιεπηρώτησαν] αὐτὸν 

 ἱἱ--ὕἔἅυἅἐὅὕὕὐύθὕήήοΓ/’᾿ ος θ-----------------
--- 

ΝΗ πρ: Μύ 22:20 ὁ ᾿]ησοῦς Τ]ς 20:27 ἐπηρώτων 

.... ιτ ἨΓ ο ἍὔπἍπ--
 

᾿ησοῦς αάᾶ ὈΙιΖ09θ ἰῦὺ νς 5.0 ΟΡ 65} οσοΡρ οἴίο 
17 εἶπεν ἢ Β1); ΝΑΟΙΙΝΥΧΔΘ ἃ] ρ]ογ 

Μύυ 22:20 αὐτοῖς ΜΙ ΝΒΥΝΥΧΔΣ αἱ ρ]65; ὁ 
ΝΙΚ 19:14, 15 ΞνΓ 5ῖη ΟΠΠ ἢ οὔ; δῶμεν ---- Ὦ ϐ Ἱῦ ΟΠ1 δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; 
δαα αὐτοῖς Τ]ς 20:23 αὐτοὺς για ΝΝΒῚ, οίο; ΑΟΌΥΥΘ αἱ ρὶϑὺ αἀά τί με πειράζετε (ὑποκριταί Ο) 
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Ματτ 22 Μληκ 12 Ίρσκε 20 

24 λέγοντες λέγοντες λέγοντες 
Διδάσκαλε, 19 Διδάσκαλε, Διδάσκαλε, 
Μωυσῆς εἶπεν Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι [Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, 
1 Ἐάν τις ἀποθάνῃ τε ξάν τινος ἀδελφὸς ἀπο-  1““ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀπο- 

θάνῃ᾽" θάνῃ" 

μὴ ἔχων τέκνα, 
ἐπιγαμβρεύσει 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
καὶ ἀναστήσει σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελ- 
φοί" 

25 καὶ ὁ πρῶτος γήμας 
ἐτελεύτησεν, 
καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ" 
20 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος 

καὶ ὁ τρίτος, 
ἕως τῶν ἑπτά" 

27 ὕστερον δὲ πάντων 
ἀπέθανεν ἡ γυνή. 

28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν 
τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή ; 
πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 

29 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Πλανᾶσθε 
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ" 

' Ὀοιί 25:5; ἄθπ 38:8 

καὶ καταλίπῃ γυναῖκα 
(καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον,᾽" 
ἵνα ““λάβῃ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

τὴν γυναῖκα 

καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.” 
20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" 

καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, 
καὶ ἀποθνήσκων 

᾽ αὰ 

οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα" 

- 

21 καὶ ὁ δεύτερος 
ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν 
μὴ καταλιπὼν σπέρμα, 
καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως" 
καὶ οἱ ἑπτὰ 
οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα᾽ 

22 ἔσχατον πάντων 
καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 
28 ἐν τῇ ἀναστάσει 
τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα. 

24 ἔφη αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 

Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε 
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ; 
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ἔχων γυναῖκα, 

“καὶ οὗτος ἄτεκνος ἦ,᾽" 
ἵνα “λάβῃ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα 

καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.) 
29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν" 

καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα 
ἀπέθανεν 
ἄτεκνος" 

80 καὶ ὁ δεύτερος 

4 ε [ή ” ᾿ / 

καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, 

81 ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ 
οὐ κατέλιπον τέκνα 
καὶ ἀπέθανον" 
82 ὕστερον 

κ ε Α 3 ’ 

καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 

88 ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει 
τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; 
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 

γυναῖκα. 

84 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, 

85 οἱ δὲ καταξιωθέντε 
τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχε. 



159 1451 ΒΑΥΡ ΙΝ ΒΠΕΌΦΑΙΕΜ 
ος. ..' . -ὡἅἅἧῶθῑήο ο ὕΓθθθθθθθθθθθ------

-------- 

ΜΑΤΊ 22 

90 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει 

οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε γαμίζονται, 

» ᾽ ῃ 
ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι 
ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν" 

81 περὶ δὲ 
τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 

οὐκ ἀνέγνωτε 
Α - κ᾿ ε ἴω 

τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος 
82 1 Ἐγώ εἰμι 
ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ 

θεὸς ᾿Ισαὰκ 
καὶ ὁ θεὸς ᾿Ιακώβ ; 
οὐκ ἔστιν [ὁ] θεὸς νεκρῶν 
ἀλλὰ ζώντων. 

ε 
ο 

δἰ « 

ο 

Μ 

38 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

Νίαηκ 12 Ίυκε 30 

25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀνα-] καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ 

στῶσιν, 
οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε γαμίζονται, 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς [ἄγγελοι 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

20 περὶ δὲ 
τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται 

οὐκ ἀνέγνωτε 
ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως 
ἐπὶ τοῦ βάτου 

“ ε 

πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ 
τ Ἐγὼ 

ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ 

καὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ 
καὶ θεὸς ᾿Ιακὠβ ; 
27 οὐκ ἔστιν Τ θεὸς νεκρῶν 

ἀλλὰ ζώντων 
πολὺ πλανᾶσθε. 

[Μληκ 11: 150] 

πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος 

θεὸς λέγων 

ἐξεπλήσσετο 
ον ἐπὶ (5146) τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

νεκρῶν 

οὔτε γαμοῦσιν 
οὔτε ἵγαμίζονται"" 
86 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι 

δύνανται, 
3 / { ο) 

ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, 

καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ 
τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 
857 ὅτι δὲ 
ἐγείρονται οἱ νεκροὶ 

ν “Ἂ 3 { 

καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν 

ἐπὶ τῆς βάτου, 
ε [ 

ὡς λέγει 

τ «Κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ 
καὶ θεὸν ᾿Ισαὰκ 
καὶ θεὸν ᾿Ιακώβ"᾽) 
88 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν 

ἀλλὰ ζώντων, 
πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 

164. ΤΗΕ ΩΌΠΦΤΙΟΝ ΑΒΟῦΤ ΤΗΕ αΒΕΑΤ ΟΟΜΜΑΝΡΜΕΝΤΈΤ 

Ματτ 22:04-40 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
ἀκούσαντες ὅτι 
ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους 

συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Μαηκ 12:28-91 

Καὶ προσελθὼν 
εἷς τῶν γραμματέων 
ἀκούσας αὐτῶν συνζητούντων, 

Ίσκε 20:99, 40 

ἀποκριθέντες δέ 
τινες τῶν γραμµατέων 

ος... ἱἱὕ-ίἧἥἱ0οσοή/ὐΓ/ήὙῬσσ0ῦ“
ὣ ἧ Γ-θθθθ---------------- 

1 Εκ 9:6 
-..  ἱ-ἷ. ο ὕἜή Γθθθθθθθ-

 

ΜΗ πρ: Μι 12:25 οἱ ἄγγελοι οἱ 

Μι 99:39 ὁ θεὺς γη ΒΤ.Δ ἢ σοΡρ 5.01} 5ἷη οἵο; ἀξ 
Μι 19:96 θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς νγ ἢ ΒΌΥΝ Οἱ; ΝΑΟΙ,ΧΔΟ αἱ ΡΙ6Υ ὁ θεὸς σ. καὶ ὁ θεὸς 

οίο; ΝΑΟΝΒΕ; οίο ὁ θεὸς : Θ ὁ θεὸς θεὸς 

27 ὁ 
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ΓΙ κ 20:85 γαμίσκονται 

ΟὟ πιῖπ Ρας οἷς θεὸς ; ΕΓΘΣ αΓΠΙ ἃ] ΡΙΘΓ ὁ θεὸς θεὸς 
2 θεὸς ἢ ΒΌΠΥΝΔ 



ΒΕΡΑΊΤΙΕ ΗΙΤΗ ΤΗΕ ΕΗΓΙΡΗ ΙΕΟΙΙΕΡΙΡ δ154 

Ματ 22 

85 καὶ ἐπηρώτησεν 

εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς 
πειράζων αὐτόν 
86 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ 
μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 

“ 

87 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ τ 

τ᾽ Αγαπήσεις Κύριον 
τὸν θεόν σου 
᾽ Ψ“ ο᾽, 

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου 
" ᾽ .“ ο] Αν 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 

1 [ο 1 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου 

88 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ 

πρώτη ἐντολή. 
89 δευτέρα ἵὁμοία Γαὕτη] ἢ" 
αξί)Αγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.᾽᾿ 
40 δὲν ταύταις ταῖς δυσὶν 
ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμα- 
ται καὶ οἱ προφῆται. 

ο υσ-ὓὔὐᾱ-ὐ ο θ- 

αΩ Μὲ 5:48 (837); 19:190 
(8157) 

Μι 7:12 

ὃ οὗτος γάρ ἐστιν 
ὁ νόμος 
καὶ οἱ προφῆται. (42) 

1 Ὀοειί 6:5 11εν 19:18 

ὝΠ πι: Μῦὺύ 22:99 ὁμοίως | αὐτῇ 

Μαηκ 12 

εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη 

αὐτοῖς, 
ἐπηρώτησεν αὐτόν 

Ποία ἐστὶν ἐντολὴ 
πρώτη πάντων; 

29 ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι 
Πρώτη ἐστίν 3'΄Ἀκουε, ἸἼσ- 
ραήλ, Κύριος ὁ θεὸς [ἡμῶν 
κύριος] εἷς ἐστίν, 
80 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον 
τὸν θεόν σου 
ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 

Δ πον “ “Ὁ ’ 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 

51 δευτέρα αὕτη 

αξίζ"Α γαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν." 
μείζων τούτων 
ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 

82 [Εἶπεν] 
ματεύς 
Καλῶς, διδάσκαλε, 
4 ΕΌΥ 3 / 5 
ἐπ᾿ ἀληθείας εἶπες 
“ δέξ ᾽ " 5 " ᾽ ” 

ὅτι “εἷς ἐστὶν ὃκαὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλος πλὴν αὐτοῦ" 
88 καὶ τὸ 1’  ἀγαπᾷν αὐτὸν 

αὐτῷ ὁ Ὕραμ- 

83 Πρυῦ 6:4 { (ὕνο ἰοχίς οὐ Τ ΧΧΧ) 

ΜΚΊ2:29 ἡμῶν, Κύριος 
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90 τῆς 

Πικε 10:27] 

ἀποκριθεὶς εἶπεν ὁ ὃ σι” 

«« ; 
τ Α γαπήσεις Κύριον 

τὸν ἰθεόν σου] 

ἐξ ὅλης Τ καρδίας σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 
᾿ ᾿ “ ο κ ΄ 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, 

καὶ 

αϑ' { 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.᾽᾽ 

(8108) 

Ίσκε 20 

εἶπαν 

Διδάσκαλε, καλῶς 
εἶπας" 

«Ὀοιίθ:4 

32 Καὶ εἶπεν 

5 Ὀοιίς 4:35 

Τὰ 10:27 θεὸν | τῆι 



[Ματτ 22:40] 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι 

αὐτῷ λόγον, 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 

ἡμέρας 
᾽ -“ ΄ ) {2 

ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. (8166) 

156. 

Μαπττ 22:41-40 

Συνηγµένων δὲ τῶν Φαρι- 

σαίων 
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἱησοῦς 
42 λέγων 
Τί ὑμῖν δοκεῖ 
περὶ τοῦ χριστοῦ ; 
τίνος υἱός ἐστιν; 
λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυείδ. 
48 λέγει αὐτοῖς 
Πῶς οὖν Δαυεὶδ 
ἐν πνεύματι 
καλεῖ [αὐτὸν κύριον] λέγων 
44 1 Ἠἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ 

µου Κάθου ἐκ δεξιῶν µου 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου ;᾽ 
45 εἰ οὖν Δαυεὶδ 

Μαακ 12 

ἐξ ὅλης Τ καρδίας 
αὶ 3 “ ο) , 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως 
2. “ ων / 1} 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 
καὶ τὸ 3 ἀγαπᾷν 

᾿ ῃ ε « Δ 
τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν 
περισσότερόν ἐστιν πάντων 
8. γῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυ- 
σιῶν. 384 καὶ ὁ Ἰησοῦς 
ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπε- 
κρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν 

ς ᾽ ν᾿ Ἂ ῃ ον 

[εἶ] ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 
θεοῦ. 

Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

Μληκ 12:85-97 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ 
Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς 

ὅτι ὁ χριστὸς 
ει ῃ Ω 3 

υἱὸς Δαυείδ ἐστιν ; 

36 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν 

ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ 

1 «Ἠΐπεν Κύριος τῷ κυρίῳ 
µου [Κάθου! ἐκ δεξιῶν µου 

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου") 

87 αὐτὸς Δαυεὶδ 

1,ΑΦΤ ΡΑΥΣ5 ΙΝ «ΕΒΕΟΡΑΙΕΜ 

Ίσκε 20 

40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 

᾽ ο] ᾽ Δ ᾽ , 

ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 

ΤΕ Β’ ΟΥΈΒΤΙΟΝ ΑΡΟῦΤ ΤΗΕ ΘΟΝ ΟΕ ΡΑΝΙ) 

Ίσκε 20:41-44 

Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 

Πῶς λέγουσιν 

τὸν χριστὸν 
εἰναι Δανεὶδ υἱόν ; 

42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει 
ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν 

1 «Ἠῖπεν Κύριος τῷ κυρίῳ 
μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 

48. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου’ 

44 Δαυεὶδ οὖν 

..Ἐιι-..ο
ο ο ο «“-ὔ--ὔυ-θθ--- 

:Ῥς 110(109):1 

ΜῊ τησ: ΝΜί 22:43. κύριον αὐτὸν 

1Τ.εν 19:18 81 Ρα 15:22 

ΜΕ 12:33 τῆς 86 Κάθισον 

ΜΚ 19:36 ὑποκάτω ΨΙ( ΒΤ εν ὙΥ 28. 58}: ΟΡ; ὑποπόδιον ΣΤ Χ ΔΘ αἱ Ρ]ῸΓ 
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Ματτ 22 

καλεῖ αὐτὸν κύριον, 
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν ; 
46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκρι- 
θῆναι αὐτῷ λόγον, 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις 
ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας 
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 

Μαηκ 12 

, ᾿ / 

λέγει αὐτὸν κύριον, 

Τσκε 20 

αὐτὸν κύριον καλεῖ, 
. / ᾽ ο μ αρ. ῃ - ᾿ “ «; ᾽ 

και πόθεν αὐτου ἐστιν υιοδ,]|και πω» αυτου υιός ἐστιν; 

ΠΙδηκ 12:940] 

Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα 

(5154) 
Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν 

αὐτοῦ ἡδέως. 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

Π/σκε 20:40] 

οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 

(5154) ἔπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 

Ο6ΗΑΡΤΕΕ ΙΥ. ΡΕΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ Θ0ΒΙΒΕΣΞ ΑΝΡ ΡΗΑΕΙΞΘΕΕΣ, 54156-159 

Ματτ 285:1-12 

Τότε [ὁ] ᾿Ιησοῦς 
ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων 
2 Ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδ- 
ρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 8 πάντα 
οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν 
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ 
δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, 
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 

4 δεσμεύουσιν δὲ 
/ , ττ 

φορτία βαρέα 
ἥν" , μ εἰ 

καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὥμους 
τῶν ἀνθρώπων, 
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν 
οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 
5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν 
ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις᾽ πλατύνουσι γὰρ 
τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ 
μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα, 

166. ΟΡΤΗΝΤΑΤΙΟΝ 

Μαηκ 12:38-40 

Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 

ἔλεγεν 

Ίσκε 20:45-47 

᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ 

λαοῦ 

εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 

Πισκη 11:46] 

ὁ δὲ εἶπεν 

Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, 

ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους 

φορτία δυσβάστακτα, 

καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν 

οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.(δ1 10) 

ΤΗ πι: Μί 23:ύ4 καὶ δυσβάστακτα 

Μύὺ 23:4 βαρέα (ἰοῦ αἀα Ποπ) υυἱῦ ἢ δὲ (μεγάλα βαρέα) 1, 2 παῖπ 5 ἰὕ 5.1 βίη οι’ Ρο5Ἡ ᾿ 7ΔΘΣ 
[Ὁ γε 58}} αἱ ΡΙ6; 86 καὶ δυσβάστακτα (1) ἀδυσβ.) ἢ ο νο 
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5156 

ΜαΑπττ 289 

Ὁ “φιλοῦσι δὲ 

τὴν πρωτοκλισίαν 
ἐν ηοῖς δείπνοις 

καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων Ῥαββεί. 
8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε 'Ῥαβ- 
βεί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ 
διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς 
ἀδελφοί ἐστε 9 καὶ πατέρα 

μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ 
οὐράνιος: 10 μηδὲ κληθῆτε 
καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς 

ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ χριστός" 

Μληκ 12 

“Βλέπετε ἀπὸ τῶν 

γραμματέων 

τῶν θελόντων 
ἐν στολαῖς περιπατεῖν 

καὶ ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
89 καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 

ἐν τοῖς ἰδείπνοις, 
[Ο΄ ν 39 αβονο] 

[Οὐ ν 88 αβογε] 

[Μάᾶπκ 9:85] 

ΤΑῚ ΒΑΥΣ5 ΙΝ «ΕἈΌΘΑΓΙΕΜ 

Ίσκε 20 

40 “Προσέχετε ἀπὸ τῶν 
γραμματέων 
τῶν θελόντων 
περιπατεῖν ἐν στολαῖς 
καὶ φιλούντων 

ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας 

ἐν τοῖς δείπνοις, 
[Οἱ ν 4θε αβονθ] 

[Οἵ ν 460 αροτο] 

Πισκε 9:450] 
11 δὸ δὲ δῖ τις θέλει δ γὰρ 
μείζων ὑμῶν πρῶτος εἶναι μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 

ἔσται ἔσται πάντων ἔσχατος οὗτός ἐστιν μέγας. (502) 
ε αν ἐξ , / / ὑμῶν διάκονος. καὶ πάντων διάκονος. (5092) 

Της 11:49 
α οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρίαν 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς. (5109) 
Μι 20:20, 27 ΜΙς 10:45, 44 ΙΙ 22:20 

δ οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
[έν ὑμῖν μέγας] γενέσθαι 
ἔσται 

ὑμῶν διάκονος, 
27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
[εν ὑμῖν εἶναι) πρῶτος 
ἔσται ὑμῶν δοῦλος: (8140) 

ὃ οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 
[έσται] 
ὑμῶν διάκονος, 
44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος 
ἔσται πάντων δοῦλος" 
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(8140) 

ὁ ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλ᾽ 
ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 
γινέσθω 

ὡς ὁ νεώτερος, 
καὶ ὁ ἡγούμενος 

ὡς ὁ διακονῶν" (8179) 
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ΜΑΤΊ 23 Μληκ 12 [ῦ0κ 14:11] 

19 “Ὅστις δὲ ὅτι πᾶς 

ὑψώσει ἑαυτὸν ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται ταπεινωθήσεται 

καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. ὑψωθήσεται. (5125) 

Τῦκὲ 20 

40 οἱ κατέσθοντες τὰς οἰκίας | 47 οἱ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας 
τῶν χηρῶν τῶν χηρῶν 
καὶ προφάσει καὶ προφάσει 
μακρὰ προσευχόμενοι" ἢ μακρὰ προσεύχονται’ 
οὗτοι λήμψονται οὗτοι λήμψονται 
περισσότερον κρίμα. περισσότερον κρίμα. 

101. ΥΔΗΙΟῦΡ ΒῚΝ5 

Ματτ 23:14--56 πικηο 11:52] 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι κλείετε ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν τῆς γνώσεως" 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων" 
ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους καὶ τοὺς εἰσερχομένους 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. ᾿ ἐκωλύσατε. (8110) 

15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 
περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ 
τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσή- 
λυτον, καὶ ὅταν γένηται ποι- 
εἴτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλό- 
τερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, 
ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες 
Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, 

ΓΚ 18:14} 
α ὅτι πᾶς 
ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. (8194) 

ΝΗ πιρ: Μι 12:39, 40 δείπνοις οἱ. . . . προσευχόμενοι, 

Μι 23:13 ΝΒΗΟΙΙΖΘ 5.1 δίη οἵσ οµπι; πιῖπ 4 0 5υτ ος οἷς αάά αἴίευ ν 14 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑπυκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι" διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερο, 
κρίμα (εἴ ΜΚ 12:40; Τικ 20:47); αἱ ρ]ε; 8δαα οὐαὶ δὲ ὑμῖν είο Ὠείοτνο ν 14 
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ΜΑττ 28 

οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν 
τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει" 
17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς “γὰρ 
μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ] 
ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν: 
15 καί Ὅς ἂν ὀμόσῃ ἐν 
τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, 
ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ 
τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει" 
19 Τ τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, 
τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον 
τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ 
οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ 
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι 
τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ 21 καὶ 
ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν 
αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ἱκατοικοῦντι] 
αὐτόν: 22 “καὶ ὁ ὀμόσας ἐν 
τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ 
θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ 
καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
28 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς [ΟΥ̓ Τκθ 11:42 Ὀ610 Ὁ] 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, 
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα 
τοῦ νόμου, 
τὴν κρίσιν 

καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν" 
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 

κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι 

24 ὁδηγοὶ τυφλοί, διυλίζοντες 
τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον 
καταπίνοντες. [{ὑπτκὲ 11 :99-44] 

εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν 

25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς Νῦν ὑμεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, οἱ Φαρισαῖοι 
ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τὸ ἔξωθεν 
τοῦ ποτηρίου τοῦ ποτηρίου 

καὶ τῆς παροψίδος, καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 

α Οἱ Μι 5:84 (837) 
ΜῊ τι: Μύ 28:19 μωροὶ καὶ 21 κατοικήσαντι 
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ΡΕΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΝ δ6ΙΗΙΒΡΗΕΗΣ ΑΝ ΡΗΑΙΙΡΗ ΕΝ δ157 

-. ἶὔ ος ξθθθθθθθθθ--
---- 

Ματτ 29 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 
26 Φαρισαῖε τυφλέ, 

καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς 
τοῦ ποτηρίου [καὶ τῆς παροψί- 

δος], 

ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ 
καθαρόν. 

[Οἱ ν 25 ἃρονθ) 

27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι ἱπαρομοιάζετε! τάφοις 
κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν 
μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν 

δὲ γέμουσιν ὀστέων 
νεκρῶν 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας" 

28 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν 
μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις 
δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ 
ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 

πισκε 11] 

τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει 

ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας 
Ξ 

40 ἄφρονες, 

οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν 
᾿ ἣν 3 ΄ / . 

καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν ; 

41 πλὴν τὰ ἐνόντα 

δότε ἐλεημοσύνην, 

καὶ ἰδοὺ πάντα 

καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 

42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν 

τοῖς Φαρισαίοις, 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 

καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, 

καὶ παρέρχεσθε 

τὴν κρίσιν 

καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 

κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 

49 Δοὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 

ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

44 οὐαὶ ὑμῖν, 

ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα 

τὰ ἄδηλα, 

καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες 

ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. (8109) 

ᾱ-. ἱσῆ θθσοῦτ““θσὐυὐἧἥσ-----
-------- 

α Οἵ Μι 23:6 (8156) α ΟΙ Μι 12:88 (8156) α(ἳ Τς 20:46 (8156) 
ο ὅὕὔθθΠῬΠΓσος “5 ---ω---------- 

ἌὝΗ τις: Μύυ 29:27 ὁμοιάζετε 



δ10σ ΤΑΔῚ ΡΑΥΣ ΙΝ ὁΡΙΟΟΣΑΙΕΗΜ 

Ματτ 23 

29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 
τῶν προφητῶν 

καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα 
τῶν δικαίων, 
80 καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν 
ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων 

ἡμῶν, 
οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ 

ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν" 
51 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς 

ὅτι υἱοί ἐστε 
τῶν φονευσάντων 

τοὺς προφήτας. 

92 καὶ ὑμεῖς ἱπληρώσατεϊ τὸ 
μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 

αν ῃ ᾽ σι 
99 “ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, 
πο 

πῶς φύγητε 

ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης ; 

84 διὰ τοῦτο 

[ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
πρὸς ὑμᾶς 
προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ 
γραμματεῖς" 
ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 
καὶ σταυρώσετε, 
καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 
καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 
πόλιν" 
85 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς 

Μι 8:70 

“ Τεννήματα ἐχιδνῶν, 
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; (817) 
ΟἿ Μι 19:34 (850) 

πικε 11:47,48] 

᾿ " « - 

οὐαὶ ὑμῖν, 

“ ᾿ “Ὁ αἷ -“ 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα 

τῶν προφητῶν 

οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν 

ἀπέκτειναν αὐτούς. 

48 ἄρα μάρτυρές ἐστε 

καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις 

τῶν πατέρων ὑμῶν, 

ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν 

αὐτοὺς 

ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. (8110) 

[Ὺὺ}χκε 11:49--51] 

διὰ τοῦτο 

καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν 

᾿Αποστελῶ 

εἰς αὐτοὺς 

προφήτας καὶ ἀποστόλους, 

δ0ὺ καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 

καὶ διώξουσιν, 

ἵνα ἐκζητηθῇ 

Ικ 8:78 

α Τεννήματα ἐχιδνῶν, 
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; (8132) 

ΜῊ πρ: Μύ 28:82 πληρώσετε 84 ᾿]δοὺ 
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Ματτ 23 
ἊΝ - ’ 

πᾶν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυννόμενον 

ἐπὶ τῆς γῆς 

απὸ τοῦ αἵματος “Αβελ 
τοῦ δικαίου 
ἕως τοῦ αἵματος Ἄαχαρίου 
υἱοῦ Βαραχίου, 
ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ 
τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 

96 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἥξει [ταῦτα πάντα] 
ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 

Πισκε 11] 

τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν 

τὸ Ι ἐκκεχυμένον]ὶ 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμου 

ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 

5] ἀπὸ αἵματος “Αβεὰλ 

ἕως αἵματος Ζαχαρίου 

ΗΝ Εν 
τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ 

τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" 
’ ΄ « “ 

ναί, λέγω ὑμῖν, 

ἐκζητηθήσεται 

ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. (8110) 

168. ΤΑΜΕΝΤ ΟΥ̓ΕΒΝ οΕΒΌΡΑΙΕΜ 

Ματτ 23:37-39 

Ἱερουσαλήμ ᾿Ἱερουσαλήμ, 

ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 
καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,- 
ποσάκις ἠθέλησα 

ἐπισυναγαγεῖν 

τὰ τέκνα σου, 
ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει 

τὰ νοσσία [αὐτῆς] 
ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
καὶ οὐκ ἠθελήσατε; 
88 ἰδοὺ 1“΄ἀφίεται ὑμῖν 
ὁ οἶκος ὑμῶν) τ. 
39 λέγω γὰρ ὑμῖν, 
οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι 
ἕως ἂν εἴπητε 

2: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
πα ᾽) ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

. 

[{ὕκ 18:84, 95] 

Ἱερουσαλήμ ᾿Ιερουσαλήμ, 

ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας 

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, - 

ποσάκις ἠθέλησα 

ἐπισυνάξαι 

τὰ τέκνα σου 

ὃν τρόπον ὄρνις 

τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν 

ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

85 ἰδοὺ 1“ ἀφίεται ὑμῖν 

ὁ οἶκος ὑμῶν. 

λέγω [δὲ] ὑμῖν, 

οὐ μὴ ἴδητέ µε 

ἕως εἴπητε 

2 Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου." (8122) 

1 710} 22:5; 12:7 2Ῥ5 118(117):26 

ὝῊΗ πρ: Μύθ 23:80 πάντα ταῦτα ΤᾺ 11:50 ἐκχυννόμενον 

Μὸύ 28:85 υἱοῦ Βαρ.: οπι 3 2 Πηΐη ἘΠῚ5 



5159 1Α5Ί ΡΑΥ5 ΙΝ «ΕΒΕΌΡΑΙΕΡΜ 

1569. ΤΗΕ  ΝΙΡΟΙΝ5 ΜΙΤΕ 

Μαπκ 12:41--44 Ίσκε 21:1-4 

Καὶ καθίσας ᾿Αναβλέψας δὲ 
Γκατέναντι] τοῦ γαζοφυλακίου 
ἐθεώρει εἶδεν 
πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν | τοὺς βάλλοντας 
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον" εἰς τὸ γαζοφυλάκιον 
καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον) τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους. 
πολλά" 
42 καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα 2 εἶδεν δὲ τινα χήραν 
πτωχὴ πενιχρὰν 

ἔβαλεν λεπτὰ δύο, βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 
ὅ ἐστιν κοδράντης. 
48 καὶ προσκαλεσάμενος 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

εἶπεν αὐτοῖς 8 καὶ εἶπεν 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων ἔβαλεν πλεῖον πάντων ἔβαλεν" 
τῶν βαλλόντων εἰς τὸ Ύαζο- 
φυλάκιον" 

44 πάντες γὰρ 4 πάντες γὰρ οὗτοι 
ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς | ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
ἔβαλον, αὕτη δὲ ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ 
ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς. 
πάντα πάντα τὸν βίον 
ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 
ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 

Ο6ΗΑΡΤΕΕ Υ. ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ ΟΝ ΤΗΕ ΓΑΘῚΤ ΤΗΙΝΑΣ, δὲ 160-169 

160. ΡΒΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΡΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΙΕ; 

Ματτ 24:12 Μαηκ 18:1, 2 Ίσκε 21:5, 6 

Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿]ησοῦς Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν] Καί τινων λεγόντων 
αὐτοῦ αὐτοῦ 

περὶ τοῦ ἱεροῦ, 
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι | ὅτι λίθοις καλοῖς 

" ᾽ κ] ω τὶ Ὡς Ἡ ἢ ᾽ ῃ Ἂν ῃ 
τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, 

ΜῊ πὰρ: ΜΚ 12:41 ἀπέναντι 
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ΡΙΦΟΟῦΠΦΡΗ ΟΝ ΤΠ ΙΤ ΤΗΙΝάΡ δ161 
------- ο θθθθ” 

ΜΑΤῚ 24 

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς | 2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

αοὐὺ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 
« } / 

ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

161. 

Ματτ 9413-14 

Καθημένου δὲ αὐτοῦ 
ἐπὶ τοῦ "Όρους τῶν ᾿Ελαιῶν 

προσῆλθον αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ 

κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες 
Εἰπὸν ἡμῖν 
πότε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον 
τῆς σῆς παρουσίας 

καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος. 
4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 
Βλέπετε 
μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ᾽ 
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 

λέγοντες ᾿Εγώ εἰμι ὁ χριστός, 

καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν 
/ ΡΨ. " ; : 

πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων 
ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε" 

Μληκ 13 Ίσκε 21 

ϐ εἶπεν 

Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας] Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, 
3 ᾿ ο 

οἰκοδομάς ; 

αρὐ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 
ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 

ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς 
α ᾽ 3 / 

οὐκ ἀφεθήσεται 

λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε 
ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

ΤΗΕ αβΕΑΤ ΤΗΙΒΌΙΤΑΤΙΟΝ 

Μαηκ 19:9-ἱ9 

Καὶ καθημένου αὐτοῦ 
εἰς τὸ "Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν 
κατέναντι τοῦ ἱεροῦ 
ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν 

Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος 
καὶ ᾿Ιωάνης καὶ ᾿Ανδρέας 

4 Εἰπὸν ἡμῖν 
πότε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον 

ὅταν μέλλῃ 
ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα. 
ὃ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς 
Βλέπετε 
μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ᾽ 
0 πολλοὶ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, 

καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

7 ὅταν δὲ [ἀκούσητεὶ 
πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, 
μὴ θροεισθε' 

Ίσκε 21:7--19 

ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν 

λέγοντες δΔιδάσκαλε, 

πότε οὖν ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον 

ὅταν μέλλῃ 
ταῦτα γίνεσθαι; 
8 ὁ δὲ 
εἶπεν 
Βλέπετε 
μὴ πλανηθῆτε' 
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 

λέγοντες Ἐγώ εἰμι 

καί Ὃ καιρὸς ἤγγικεν" 

μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 
9 ὅταν δὲ ἀκούσητε 

πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, 

μὴ πτοηθῆτε᾽ 

ΟΥΙ 19:44 (8144) 

ὝῊΗ πις: ΜΕ 13:7 ἀκούητε 

Μι 13:2 οὐ μὴ καταλυθῇ χ᾽ ἢ ΑΒΌ ΧΔ αἱ Ρίο; δὰ ἘΠ είς οὐ καταλυθήσεται: οὗ μὴ ἀφεθῇ οὐδὲ διαλυθήσεται ὟΝ 
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δΙ6Ι ΠΙΑΦΤ ΡΑΥΣ ΙΝ “ΖΕ ΒΟΘΑΙΕΜ 

ΜαΑττ 24 

έ ο) έ ᾽) τος δεῖ)" γὰρ “γενέσθαι, 

ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 

Τ Σ΄ ἐγερθήσεται)) γὰρ 
ἐπὶ ἔθνος 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν; 
καὶ ἔσονται λιμοὶ 
καὶ σεισμοὶ 

κατὰ τόπους" 

“ἔθνος 

0) 

8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδί- 
νων. [Μάᾶττ 10:1.7.-21] 

προσέχετε δὲ 
ο πε ἢν ῃ 
ἀπὸ τῶν ἀνθρώ- 

πων' 

9 τότε παρα- παραδώσουσιν 

δώσουσιν 
ὑμᾶς γὰρ ὑμᾶς 

εἰς θλίψιν καὶ εἰς συνέδρια, 

καὶ ἐν ταῖς συνα- 

γωγαῖς αὐτῶν 

ἀποκτενοῦσιν μαστιγώσουσιν 

ὑμᾶς, ὑμᾶς" 

18 καὶ ἐπὶ 

ἡγεμόνας δὲ 

καὶ βασιλεῖς 

ἀχθήσεσθε 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

[Οἵ ν 14 Ῥοιον] εἰς μαρτύριον 

αὐτοῖς 

καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

1 Ὅδη 2:28 2158 19:2 

Μακ 18 

τ δεῖ γενέσθαι, 

ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 

8. 2'ἐγερθήσεται)) γὰρ ΄΄ ἔθνος 
ἐπ᾽ ἔθνος ἱ 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν," 

ἔσονται σεισμοὶ 
κατὰ τόπους, 
ἔσονται λιμοί" 

ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 

9 βλέπετε δὲ 
ὑμεῖς ἑαυτούς" 

παραδώσουσιν 

ὑμᾶς 
3 “ 

εἰς συνέδρια 

καὶ εἰς συναγωγὰς 

δαρήσεσθε 

καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνων 

καὶ βασιλέων 

σταθήσεσθε 

ἕνεκεν ἐμοῦ 

᾽ { εἰς μαρτύριον 
αὐτοῖς. 
10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη 

Ίσκεη 21 

τες δεῖ᾽ γὰρ ταῦτα γενέσθαι) 
πρῶτον, 
ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 
10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς 
34 Ἠγερθήσεται ἔθνος 
ἐπ᾽ ἔθνος 
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 

11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ 

κατὰ τόπους 
Γ ν ἢ ΧΑ.» 
λοιμοὶ καὶ λιμοὶ' ἔσονται, 

φόβηθρά τε καὶ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
σημεῖα μεγάλα! ἔσται. 
12 πρὸ δὲ τούτων πάντων 
3 “Ὁ 3 » ε [ο) Α 

ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, 

παραδιδόντες 

εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ 
φυλακάς, 

ἀπαγομένους 

βασιλεῖς 

καὶ ἡγεμόνας 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου" 
18 ἀποβήσεται ὑμῖν 

εἰς μαρτύριον. 

ΝΗ πις: Τ]ς 21:11 λιμοὶ καὶ λοιμοὶ | σημεῖα μεγάλα ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
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ΡΙΡΟΟ ΠΣΕ ΟΝ ΤΗΕ ΙΑ5Τ ΤΗΙΝάΣ δ10] 

ΜΑαΑΤΊ 24 Ἁπλδηκ 19 Ίσκε 21 

πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι 

[Ματτ 10] τὸ εὐαγγέλιον. 
19 “ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 11 “καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 

παραδιδόντες, 
14 ἄθέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν 

μὴ μεριμνήσητε μὴ προμεριμνᾶτε μὴ προμελετᾷν 

πῶς ἢ τί λαλήσητε' τί λαλήσητε, ἀπολογηθῆναι, 
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα 

καὶ σοφίαν 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

τί λαλήσητε’ τοῦτο λαλεῖτε, 

ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ 
ἀντειπεῖν ἱἅπαντες οἱ ἀντικεί- 
μενοι ὑμῖν. η 

90 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες | οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες 

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν] ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

2] παραδώσει δὲ ἀδελφὸς 12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς | 16 παραδοθήσεσθε δὲ 
ἀδελφὸν εἰς θάνατον ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν 

καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ πατὴρ τέκνον, 

καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 
1 λές 

καὶ [ἐπαναστήσονται! τέκνα καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα 

ἐπὶ γονεῖς ἐπὶ γονεῖς" 
Η͂ , , - Δ , ᾽ ΥΞ Η , ᾿ αν 

καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. (Φτ2)| καὶ θανατώσουσιν αὐτούς καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 19 δκαὶ ἔσεσθε μισούμενοι 17 "καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν ὑπὸ πάντων ὑπὸ πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά μου. διὰ τὸ ὄνομά μου. διὰ τὸ ὄνομά μου. 

Πςιρ πα 1, 

α Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ 
τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 

τὰς ἐξουσίας, 

μὴ μεριμνήσητε 
πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε 
ἢ τί εἴπητε' 
12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

Μι 10:22α ἃ δεῖ εἰπεῖν. (8111) 

ὃ καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 
διὰ τὸ ὄνομά µου" (872) 

ιΜ|ῖςο 7:0 

ΝΗ πρ: Τ]ς 21:15 πάντες 
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3161 ΤΙΑΡΤ ΒΑΥΡ ΙΝ ΒΙΟΑΙΕΜ 
αἱ Ῥθθθθθ---

- 

Ματτ 24 Μαηκ 19 Ίσκε 21 

18 ακαὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς 
ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 

[0 καὶ τότε 1 σκανδαλισθή- 
σονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους 
παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν) [Οἵ νν 12, 15 ΔΡΟΥΘ]) 
ἀλλήλους: 11 καὶ πολλοὶ 

ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται] [ΟἹ Ματς 18:22 (8162)} 

καὶ πλανήσουσιν πολλούς" 
12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι 
τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν. 

13. δὸ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος [ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν 

οὗτος σωθήσεται. οὗτος σωθήσεται. κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

14 καὶ κηρυχθήσεται [Οὐ ν 10 αρονθ] 

τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι- 

λείας 
3 ε/ “ ᾽ » 

ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ 
εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθ- 

νεσιν, 
κ) ἢ .«“ Ν / 

καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 

160. ΤΗΕ ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΗΡΟΤΑΤΙΟΝ 

Ματτ 24:15-25 Μαηκ 19:14-29 Ίσκε 21:20-24 

Ὅταν οὖν ἴδητε Ὅταν δὲ ἴδητε Ὅταν δὲ ἴδητε 

δέέτὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- |” τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- | κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων 

σεως" σεως" 
τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προ- 

φήτου 
Ω Χ (ς} η ε ῃ 33 ε / πι ᾽ -“ η , 

ἑστὸς ΄ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, Ἱερουσαλήμ, 

ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, 
τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ 
ἐρήμωσις αὐτῆς. 

'... ή ἨΠθἼῬ  θο------------θθοὋὋὋὋ
ἍἍἍπ- 

Με 10:50 ΤΕ 12:7α 

α ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς α ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς 

κεφαλῆς ὑμῶν 

πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. (ὃ 78) πᾶσαι ἠρίθμηνται (δ111) 

Μι 10:220 

ὃ ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος 
οὗτος σωθήσεται. (312) 

τΏΌαυ 11:41 ΤΣΧΧ 1Ώαπ 9:17: 12:11 
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ὈΙΘΟΟΝΒΕ ΟΝ ΤΗ ΙΑΣΤ ΤΗΙΝΩΣ δ102 

Ματι 24 Μαπκ 19 χὺῪκι 21 

10 “τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ | “τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 21 “τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
φευγέτωσαν [εἰς] τὰ ὄρη, φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος 
μὴ καταβάτω 

ἄραι 
τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ 
μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω 
ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

19 οὐαὶ δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
20 προσεύχεσθε δὲ 
ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν 
χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ" 

21 ἔσται γὰρ 
τότε 2'“θλίψις᾽᾿ μεγάλη 

“οἵα οὐ γέγονεν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου 

ἕως τοῦ νῦν) 

οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 
33 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν 

αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, 
᾽ ΠῚ αμ - / 5 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σἀρξ 
διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 

15 ὁ Τ ἐπὶ τοῦ δώματος 

μὴ καταβάτω 
ἣ ᾽ / ᾿ 

μηδὲ εἰσελθάτω τι ἄραι 

ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
10 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν 
μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω 
ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

17 οὐαὶ δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
18 προσεύχεσθε δὲ 
ἵνα μὴ γένηται 
χειμῶνος" 

19 ἔσονται γὰρ 
αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 5 θλίψις 

οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη 
ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως) 
ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς 
“ἕως τοῦ νῦν) 
καὶ οὐ μὴ γένηται. 
20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν 
Κύριος τὰς ἡμέρας, 
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. 

ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
οὺς ἐξελέξατο 

καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς 
ἐκχωρείτωσαν, 

καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις 
μὴ εἰσερχέσῆωσαν εἰς αὐτήν 

22 ὅτι 1 ἡμέραι ἐκδικήσεως" 
αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι 
πάντα τὰ γεγραμμένα. 

28 οὐαὶ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις" 

ἔσται γὰρ 
ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 

1 17:81 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος 
καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, 

καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 
μὴ ''ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω." 
(8138) 

1 Ἠος 9:7 2 δΔη 12:1 

ΝΗ πιρ: Μύ 24:16 ἐπὶ Μκ 19:15 δὲ 

209 



δ169 1.ΑΦΊ' ΠΑΥ͂Θ ΙΝ «ΕΝΌΒΘΑΠΕΜ 

Ματτ 24 

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι 
ἐκεῖναι. 

28 Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
᾿]δοὺ ὧδε ὁ χριστός ἤ δε, 
μὴ πιστεύσητε" 
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδό- 
χριστοι 

ο] 2 
καὶ 5 ψευδοπροφῆται, 
καὶ '«δώσουσιν σημεῖα µε- 

/ ({ ἢ , 2} 
γάλα καὶ τέρατα 
ὥστε [πλανᾶσθαιὶ 

ῃ Ν μ 4 9 όρο 
εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς 

25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 

26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν 
4 ᾽ “Ὁ / 

Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, 

μὴ ἐξελθητε᾽ 
᾿]Ιδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 

μὴ πιστεύσητε" 
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 
ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν 

καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 

ς “ λ ο η “- 
28 ὅπου ἐαν ἢ τὸ πτῶμα, 

ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 

Μλαηκ 19 

᾽ / Α « , 

ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 

21 Ἰαὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Ἴδε ὧδε ὁ χριστός ἢ]δε ἐκεῖ, 
μὴ πιστεύετε" 
22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδό- 
χριστοι 
καὶ 5 ψευδοπροφῆται)) 
καὶ ΄ δώσουσιν σημεῖα 
καὶ τέρατα”) 
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν 
εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς" 
28 ὑμεῖς δὲ βλέπετε" 
προείρηκα ὑμῖν πάντα. 

1Ὺ}κῈ 21 

24 καὶ πεσοῦνται στόματι 
μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισ- 
θήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, 
καὶ 1 ““᾿Ιερουσαλὴμ᾽᾽ ἔσται 
““πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,᾽ ἄχρι 
οὗ πληρωθῶσιν [καὶ ἔσονται] 
καιροὶ ἐθνῶν. 

[ωῪ]κκὲ 17:28] 

καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 

᾿Ιδοὺ ἐκεῖ ἤ] ᾿Ιδοὺ ὧδε: 
μὴ [ἀπέλθητε μηδὲ] διώξητε. (5199) 

Πισκε 17:28, 24] 

καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν 

Ἰδοὺ [ἐκεῖ ἤ! ᾿Ιδοὺ ὧδε' 
ορ 

μὴ [ἀπέλθητε μηδὲ] διώξητε. 

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρα- ρ 
η ᾽ ῃ ε . " ; 

νὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, 

οὕτως ἔσται 

(31959) ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Τ. 

[{ὺ0} κα 17:87] 

Ὅπου τὸ σῶμα μα, 

ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 

(8189) 
μα μ...Ε.-αας' ο ἃἃἕἕἕ--ὶἷἷ-------ᾱ- 

1 Ζ6ς0Π 19:34 ΙΧ ΚΙ Ίρα 65:15; Ῥς (ο Ἴ8).11, ῬΌαηυ 5.19 2Ώοιί 13:1 
οσἥ  Ῥ ΜΉ  Ὸ΄.΄΄΄ῇ΄ 0ϑἃὕηαρΜ  -τς-0ὡ[ο“-π-:|ς.,ρ΄ ςὠ-τ Τ ὌὕΦςε.;ς Ῥ.-.ὕ.- 

ΝΗ πρ: Μύ 24:24 πλανῆσαι 

Μὸύ 24:23 πιστεύσητε νΥὶ ἢ δὰ ΟῚ. ΖΘ ἃ] ρ]οῦ; Ὦ Ἐ 1 ΠΙΙΠ πιστεύετε 
ο ΝΠ ΥΝ νε 5.1 βίη οίς; Β 58] 844 καὶ: ΑΡΧΔ0 Ιυ οἵο αάά ἢ 
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ΡΙΡΟΟῦΗΒΣΡΗΕ ΟΝ ΤΗ ΤΑΊ 

168. 

Μπαττ 24:29-3] 

Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν 
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων 

Ι1ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει 
τὸ φέγγος αὐτῆς, 
δ. καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται 
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 

καὶ αἱ δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται. 
80 καὶ τότε φανήσεται τὸ 
σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε ὃ'' κόψον- 
ται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς 
καὶ ὄψονται 
τ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 

τοῦ οὐρανοῦ᾽" 
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολ- 

λῆς" 
51 καὶ ἀποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 

δεμετὰ σάλπιγγος μεγάλης, 
καὶ δ΄ ἐπισυνάξουσιν᾽" 
τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ 
“ἐξκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων 
ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν 
ἕως [τῶν] ἄκρων αὐτῶν. 

Μληκ 13:24-27 

᾿Αλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
᾿Ὶ Α , ᾿ , 

ραις μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην 

1ες ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
"] - / ᾽ , 

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει 

τὸ φέγγος αὐτῆς, 
25 3 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, 

"] « / 

καὶ αἱ δυνάμεις 
αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

) σαλευθήσονται." 

20 καὶ τότε ὄψονται 
4 τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
᾽ , 9 ῃ 1 
ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις 

μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ 
δόξης" 
27 καὶ τότε ἀποστελεῖ 

1 τοὺς ἀγγέλους 

᾽) καὶ δ΄ ἐπισυνάξει 
ι ᾽ ην] ᾽ “Ὁ τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] 

“ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων 
; ο 

ἀπ᾽ ἄκρου)) γῆς 
[7] " 7) 
ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

ΤΗΙΝΟΣ 103 

ΟΟΝΟΕΗΒΝΙΝα ΤΗΕ ΟΟΜΙΝα ΟΕ ΤΗΕ, ΔΟΝ ΟΕ ΜΑΝ 

Ίσκη 41 :25-25 

καὶ ἔσονται σημεῖα 
᾽ «- ’ 

ἐν ἡλίῳ 
᾿ ΄ 

καὶ σελήνῃ 

καὶ ἄστροις, 

καὶ 
ΡΣ 

ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 

θνῶν᾽" ἐν ἀπορίᾳ “ἠχοῦς 
θαλάσσης καὶ ““σάλου;᾽ 
20 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων 
ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν 
ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, 

2. αἱ γὰρ “᾿δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται." 

27 καὶ τότε ὄψονται 
4 τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
᾽ / ᾿ ῃ 7 
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ 

μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολ- 

λῆς. 

28 ᾿Αρχομένων δὲ τούτων 

γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπά- 
᾿ , - Γω) { 

ρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι 
ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

1188 19:10 σίβα 34:1 1786) 12:12 4«Ὁ8Δη 7:18 5158 27:18 ε7οςι2:6;: Ὠοιυί 80:4 ΤΡ θ5(64): 

ὝΗ πὰρ: Μὺύ 24:31 φωνῆς 
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8104 ΙΑΒΘΤ ΡΑΥΡ ΙΝ ΡΕΌΡΑΙΕΜ 

ο ο ο νο ου ο. ο ο ο πο πω 

104. ΤΗΕ ΗΟΌΗΒ ΤΗΑΤ ΝΟ ΟΝΕ ΚΝΟΨΕΤΗ 

Ματτ 24:592-44 

᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 

μάθετε τὴν παραβολήν" 
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
γένηται ἁπαλὸς 
καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, 

γινώσκετε 
“" 3 ἈΝ Ἁ µ τι 

ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 
838 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 

ἐπὶ θύραις. 
84 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 

ἕως [ἂν] 
πάντα ταῦτα γένηται. 
85 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 

παρελεύσεται, 
οἱ δὲ λόγοι μου 
οὐ μὴ παρέλθωσιν. 

96 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 

καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 

οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν 

οὐδὲ ὁ υἱός, 
εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. 

87 ὥσπερ γὰρ 
αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 

88 ὡς γὰρ ἦσαν 

ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις] 

ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ 

τρώγοντες καὶ πίνοντες, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, 

Μαηκ 13:28-Ὁ7 

᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 

μάθετε τὴν παραβολήν" 
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
ἁπαλὸς γένηται 
καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, 

γινώσκετε 
ὅτι ἔγγὺς τὸ θέρος ἐστίν" 
29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, 
γινώσκετε ὅτι ἔγγύς ἐστιν 

ἐπὶ θύραις. 
80 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 

μέχρις οὗ 
ταῦτα πάντα γένηται. 
9] ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι μου 
οὐ Τ παρελεύσονται. 
82 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ [οὶ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ 
οὐδὲ ὁ υἱός, 

εἰ μὴ ὁ πατήρ. 

Ίσκε 21:29-38 

Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς 
Ἴδετε τὴν συκῆν 
καὶ πάντα τὰ δένδρα" 

80 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, 

βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
γινώσκετε 
ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν" 
91 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

82 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη 
ἕως [ἂν] 
πάντα γένηται. 
88 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι μου 
οὐ μὴ παρελεύσονται. 

Πισκε 17:26, 27] 
, κ᾿ ᾿ ᾿ 

καὶ καθὼς ἐγένετο 
᾽ “- ΓΕ ΣΕ τ “ 
ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, 

οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 

217 ἤσθιον, ἔπινον, 
᾿ 2 ᾽ , 

ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, 

ομως ο ο ------ πρι πετ πω ες 

ΨῊΗ πιςσ: ΝΙΚ 19:81 μὴ 

Νις 13:81 οὐ η] ΒΙ) ἢ; 
παρέλθωσι»ν 

32 ἄγγελος 

οπι Ὁ ἰὗῦ 5νν δἷπ ον ο] 
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ΡΙΡΟΟΟΠΡΕ ΟΝ ΤῊΣ 1.481’ ΤΗΙΝΟΒ δ 104 

Ματτ 24 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 
1 εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κι- 
βωτόν,᾽" 
89 καὶ οὐκ ἔγνωσαν 

ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 
καὶ ἦρεν ἅπαντας, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

40 τότε ἔσονται δύο ἐν 

αΎρῳ, 
φ ᾿ 

εἷς παραλαμβάνεται 
καὶ εἷς ἀφίεται" 
41 δύο ἀλήθουσαι 
ἐν τῷ μύλῳ, 

, / 

µία παραλαμβάνεται 
καὶ µία ἀφίεται. 
[Οἱ ν 42 Ρεἱοπ] 

[Μίαττ 25:14] 

Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος 

ἀποδημῶν 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους 

καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ, (5167) 

42 “γρηγορεῖτε οὖν, 
ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ 
ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 

Μλδηκ 13 

88 “βλέπετε Σγρυπνεῖτε, 
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 
ὁ καιρός [ἐστιν]: 

84 ὡς ἄνθρωπος 
3 ; ᾽ ᾿ 

ἀπόδημος ἀφεὶς 

αὐτοῦ 

τὴν οἰκίαν 

καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ 
τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 
αὐτοῦ, 

καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα Ύρηγορῇ. 
35 “γρηγορεῖτε οὖν, 
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 
ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, 

ὺὐκᾷξ 17] 

ἄχρι ἧς ἡμέρας 

το εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν," 

καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 

καὶ ἀπώλεσεν ἱπάντας'. (8133) 

Πιυκε 17:94, 85] 

λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης |μιᾶσ], 

ὁ εἷς παραλημφθήσεται 

καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται" 

95 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι 

ἐπὶ τὸ αὐτό, 

ἡ μία παραλημφθήσεται 

ἡ δὲ (8133) ἑτέρα ἀφεθήσεται. 

[{ὺὐ]κξὲὶ 19:12, 19] 

εἶπεν οὖν 

"Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑπο- 

στρέψαι. 

19 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς 

Γ πρὸς ἰαὐτοὺς πραγ- 

ματεύσασθαι! ἐν ᾧ ἔρχομαι. (8148) 

" ο ο 

και εἰπεν 

Μί 25:19 

α Τρηγορεῖτε οὖν, 
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν 
οὐδὲ τὴν ὥραν. (5106) 

1αου 7:7 
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Ματ]: 24 

48 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε 
ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχε- 
ται, 
ἔγρηγόρησεν ἂν 
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 
διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 
44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς 
γίνεσθε ἕτοιμοι, 
ὅτι ἣ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

166. 

Μαπττ 24:45-51 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος 
καὶ φρόνιμος 

ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 
ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ 
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 
τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 
46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα" 
47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ 

καταστήσει αὐτόν. 
48 ἐὰν δὲ εἴπῃ 
ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
Χρονίζει μου ὁ κύριος, 
49 καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 

Μαηκ 18 

ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτο- 
ροφωνίας ἢ πρωί, 86 μὴ 
3 ο) ᾽ Ψ. “ « “ ᾿ 

ἐλθὼν ἐξέφνης εὕρῃ ὑμᾶς κα- 
θεύδοντας 37 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω 
πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε. 

Πισκη 12:99, 40] 

τοῦτο δὲ γινώσκετε 

ὅτι εἰ δει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 

Γἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκὶ ἀφῆκεν 

διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

40 καὶ ὑμεῖς 

γίνεσθε ἕτοιμοι, 

ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται 

(8119) 

ΟΟΝΟΕΒΗΝΙΝάα ΕΑΙΤΗΕΟΙΤΝΕΡΡ 

Ίωσκε 21 :94-ὀ6 

[{πῦκῈ 12:42-46] 

καὶ εἶπεν ὁ κύριος 

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος, 

ὁ φρόνιμος, 

ὃν καταστήσει ὁ κύριος 

ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ 

τοῦ διδόναι 

ἐν καιρῷ [τὸ] σιτομέτριον ; 

45 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως" 

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 

ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 

καταστήσει αὐτόν. 

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι. 

καὶ ἄρξηται τύπτειν 

τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
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ΡΙΣΟΟὈΠΡΗ ΟΝ ΤΗΕ ΠΑΣΡΤ ΤΗΙΝάΣ δ106 

ΜΑΤΊ 24 Πισκε 12] 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ ἐσθίειν τε καὶ πίνειν 
μετὰ τῶν μεθυόντων, καὶ μεθύσκεσθαι, 
50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 40 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ 

καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ ἐν ὥρᾳ ἢ οὐ γινώσκει, 
51 “καὶ διχοτομήσει αὐτὸν « καὶ διχοτομήσει αὐτὸν 

καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει" μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. (8115) 

| Πισκε 19:25α] 

ὑξκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς δι ̓ κεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (8121) 

1098κῈ 21 

Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή 
ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι 
ὑμῶν ἐν κρεπάλῃ καὶ μέθῃ 
καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ 
ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ 
ἡμέρα ἐκείνη ὡς “παγίς: 
85 ἐπεισελεύσεται γὰρ 1’ ἐπὶ) 
πάντας “τοὺς καθημένους ἐπὶ 
πρόσωπον πάσης “᾿ τῆς γῆς. 
86 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ 
καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισ- 
χύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα 
τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ 

σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. 

166. ΡΑΒΑΒΙ ΟΕ ΤΗΒ ΤΗΝ ΥΙΒΟΙΝΒ 

Ματτ 20:1-13 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρ- 

θένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς 
λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς 
ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2 

πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν 
μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι" 
ΝΙΝ ον} τς κο ἕως ες νο τὰ τ 9 4 τας 

αΟί Μι 8:12α (845), Ρ. 70 

» Οἱ Μι 8:12 (45), Ρ. ΤΙ 
15 24:17 
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Ματτ 26 

8 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι [Οὐ 1κθ 12:85, 86 (8114); 

τὰς λαμπάδας [αὐτῶν] οὐκ 
ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον" 
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον 
ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν 
λαμπάδων ἑαυτῶν. 5 χρονί- 
ζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύστα- 
ξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 
ϐ μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ 

γέγονεν ᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος, 
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν. 

7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσ- 
μησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 

8. αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις 
εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ 
ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες 
ἡμῶν σβέννυνται. 9. ἀπεκρί- 
θησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι 
Μήποτε [οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν 
καὶ ὑμῖν: πορεύεσθε μᾶλλον 

πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ 
ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 10 
ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγορά- 

σαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ 
ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ) αὐτοῦ 
εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη 

ἡ θύρα. 11 ὕστερον δὲ ἔρχον- 

ται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι Πισκε 19:9250] 

λέγουσαι λέγοντες 

Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν" Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν" 

12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐκ οἶδα ὑμᾶς. [Μλακ 18:89] Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. (8121) 
19 αΓρηγορεῖτε οὖν, βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, 

ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 

οὐδὲ τὴν ὥραν. ὁ καιρός [ἐστιν] (5164) 

σαν συ τ ὐὐσν απ -σ - Ἱτ  - σ τ ι ο ο ο ανα  . : 

Μι 24:42 Μκ 189:3δα 

α γρηγορεῖτε οὖν, α γρηγορεῖτε οὖν, 

ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 

ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. (8104) ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, (9164) 
.. ή.

 - 

ΤΗ πρ: Μύ 25:9 οὐκ 
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ΡΙΦΟΟὈΠΒΣΡΕ ΟΝ ΤΗΕ Ιω5τ ΤΗΙΝΟΒ 

167. 

Ματτ 3δ:14-90 

Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος 
ἀποδημῶν 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους 
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 

15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε 
τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕνι 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύνα- 
μιν, καὶ ἀπεδήμησεν. 10 εὐ- 
θέως πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε 

(: ι 9 { 

τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο 
᾽ ᾽ ἴω ἢ 3 ὰ ΩΣ 

ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα 
/ . ” ει / τε ᾿ 

πέντε 17 ὡσαύτως ὁ τὰ 

δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο 18 ὁ 
δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν 
” “ " ” Δ 

ὥρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ 
ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 

19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον 

ἔρχεται 
ε /΄ αλ ᾿ 3 , ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων 
καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 

20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 

δΙΟΥ 

ΡΑΒΑΡΙΡ ΟΝ ΤΗΕ ΤΑΙΕΝΤΡ 

[ΜΑπκ 19:04] 

ὡς ἄνθρωπος 
᾿ “ ᾿ , ᾿ ᾽ { ᾽ 1 

ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ 
ο προς ΠΣ ᾿ 

τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

αὐτοῦ, 

καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα γρηγορῇ. (ὃ 104) 

[{ῪὙμκ8 19:12--27] 

εἶπεν οὖν "Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑπο- 

στρέψαι. 

13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς 

δέκα μνᾶς 

καὶ εἶπεν πρὸς [αὐτοὺς πραγµατεί- 
; τ » 

σασθαιὶ ἐν ᾧ έρχομαι. 

[Οἵ ν 20 Ῥο]ἱοσ 

14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
΄ 4 " » , { ’ 

αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν 

Οὐ θελο- 

μεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες 

15 Καὶ ἐγένετο 
᾿ ζωα ᾿ -“ 

ἐν τῷ ἐπανελθεῖν 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν 
᾿Ἵ ἽΡ ο] [ο ᾿ 

καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς 

δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ 

ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγ" 

ματεύσαντο. 

10 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος 

ΜΗ παρ: Μύ 25:17 καὶ 
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.. ..  υυιυιυω -ἱ-ἧἤθθθψθθθθθθθθθθθθθθθθθω---
---- 

Ματτ 26 

ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων 

Κύριε, πέντε τάλαντά μοι 

παρέδωκας" 
ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα 

ἐκέρδησα. 
21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
κυρίου σου. 
22 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο 

τάλαντα 
εἶπεν 
Κύριε, δύο τἀλαντά μοι παρέ- 

δωκας᾽ 
ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρ- 

δησα. 
93 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ἐπὶ ὀλίγα [ἧς πιστός], 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
κυρίου σου. 

24 προσελθὼν δὲ 
καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς 
εἶπεν Κύριε, 

ἔγνων σε 
“ ᾿Ὶ . ν 

ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 

θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας 
καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκὀρ- 

πισας᾽ 
25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν 
ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν 
τῇ Ὑῇ᾽ ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 

[Ὺ]Ἱκβ 19] 

λέγων 

Κύριε, ἡ μνᾶ σου 

δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 

17 καὶ εἶπεν αὐτῷ 

ΠΕὐγε!, ἀγαθὲ δοῦλε, 

ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, 

ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα 
, 

πόλεων. 

18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος 

λέγων 

Ἢ μνᾷ σου, κύριε, 

ἐποίησεν πέντέ μνᾶς. 

19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ 

[Οὐ ν 17 αβογει 

Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων 

20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν 

λέγων Κύριε, 

ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον 

ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ' 

21 ἐφοβούμην γάρ σε 

ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, 
” « ᾿ " 

αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας 

καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 

[Οἱ ν 20 αβΡονε] 

ο... ὔἧἧο ο ςυὕὥἥ ο θθβ--------------------------
- 

ΓΗ πιρ:; Μύ 25:25 πιστὸς ἧς 
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Ναντ 26 

20 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος 
αὐτοῦ 
εἶπεν αὐτῷ 

Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρε, 
ἤδεις ὅτι 

θερἰζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα 
καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρ- 
πισα; 
97 ἔδει σε οὖν βαλεῖν 
τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπε- 
ζείταις, 
καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 
ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν 
τόκῳ. 

” 4 ” ᾽ [ον 
28 ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

/ Ὶ 4 

τὸ τάλαντον καὶ δότε 
ο " ῃ ᾿ : 

τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα 

29 “τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 
δοθήσετα: 
καὶ περισσευθήσεται’ 
τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος 
καὶ ὃ ἔχει 
᾿ / ᾽ Ἂ ᾿ [ο] 
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

80 ὀκαὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 

[Μληκ 4:25] 

ἄδς γὰρ ἔχει, 

δοθήσεται αὐτῷ" 

καὶ ὃς οὐκ ἔχει, 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. (55) 

[ὕὙκὲ 19] 

22 λέγει αὑτῷ 

Ἔκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε. 

πονηρὲ δοῦλε" 

ἤδεις ὅτι 

ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, 

αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα 

καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; 

20 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς 

μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν : 

κἀγὼ ἐλθὼν 

σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 

24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 

Ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τὴν μνᾶν καὶ δότε 

τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι -- 

25 καὶ εἶπαν αὐτῷ Κύριε, ἔχει 

δέκα μνᾶς -- 

20 λέγω ὑμῖν 

ὅτι “παντὶ τῷ ἔχοντι 

δοθήσεται, 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 

καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται. 

27 Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους 

τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι 

ἐπ᾽ αὐτοὺς 

Μί 13:12 

α ὅστις γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ περισσευθήσεται" 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, 
καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. (858) 
ὁ ΟΙ Μι 8:12α (845), ρ. 70 
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ΓΚ δ: 150 
α ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, 
δοθήσεται αὐτῷ, 

καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, 
καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν 

ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. (456) 



1607 1ΑΦΤ ΡΑΥΣΡ ΙΝ ὉῦΡΒΕΟΡΑΓΡΕΜ 
. υ4ἧὕἅὕἒὖυἥυἥἥἥιυἥοοἒἃιᾧἥἒιἥοώυἥἒιώώιοὦᾧὦθθϐ

ὣϐὣϐὣὅ------- 

Ματτ 26 Πισκε 19] 

ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε 

ἐξώτερον᾿ αὐτοὺς ἔμπροσθέν µου. (58149) 

Πισκε 19:25] 

αεκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς αἘκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ὅταν [ὄψησθε! ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 

καὶ ᾿Ιακὼβ 

καὶ πάντας τοὺς προφήτας 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

[Οἵ ν 80α 8Ρανο] ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. (8121) 

16 ΟΟΝΟΒΒΝΙΝΟ ΤῊΝ ΙΙΟΡαΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΝ ΟΡ ΜΑΝ 

ΜαΑπττ 26: 9-46 

Ὅταν δὲ 1 ἔλθῃ)" ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ ““πάντες οἱ ἄγγελοι 

μετ᾽ αὐτοῦ," τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 82 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει 

τὰ ποόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 989 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ 

δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 384 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε, 

οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός µου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμου" 85 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 

ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 96 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα 

καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 817 τότε ἀποκριθήσονται 

αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ 

διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 88 πότε δέ σε εἴδαμεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν 

καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν 

πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε 

ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον 

τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ 

ἐδώκατε μοι φαγεῖν, [καὶ] ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατε με, 48 ξένος ἤμην καὶ οὐ 

συνηγάγετξ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετε με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ 

ἐπεσκέψασθε με. 44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε 

εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσα- 

μέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 καὶ ἀπελεύσονται 
θέ ῃ ος σ) ε ν3) / [αν] Ν 40} 7) 

οὗτοι εἰς κόλασιν “αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

.... ...... . . .  . ο. θήἧθο ο --θθθ- 

α ΟἹ ΜῈ 8:12} (845), Ρ. ΤΙ 
ο -. ουσ -Ὑ-.δὸδ  -ὐ ο Ἆθθβθθθ-------------------ι.... 

1 ΘΟ 14:5 2 δὴ 12:2 
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169. ὔΕΡΌ5 ΤΟΡάΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΜΟὈΌΝΤ ΟΡ ΟΠΗΙΝΕΡΣ 

[Ματτ 21:17] Μακ 11:19] [ἵσκε 21:87, 98 

κά 21:25 δηα Ρρατα]]οΙβ αἩν δὲ τὰς ἡμέρας 

[έν τῷ ἱερῷ διδάσκων), 
“Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς “Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, τὰς δὲ νύκτας 

ἐξῆλθεν Γἐξεπορεύοντο] ἐξερχόμενος 

ἔξω τῆς πόλεως ἔξω τῆς πόλεως. (8146) 

εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλού- 

(8146) μενον ᾿Ελαιῶν' 

38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὥρθριζεν 
πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν 

αὐτοῦ. 

ΟΗΑΔΡΤΕΕ ΥἹ. ΤΕ505) ΓΑΘΤ ΙΝΤΕΕΝΙΕΥΞ ΨΊΤΗ ΗΙ5 ΡΙΒΟΙΡΙΕΒ, 88110-178 

1170. ΟΟΝΡΡΙΒΑΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΠΙΕΒΕ ΡΗΙΕΡΤΡ 

ΜαΑττ 26:1--5 Μαηκ 14:1, 2 Ισκςβ 22:1, 2 

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέ- 

λεσεν ὁ ᾿]ησοῦς πάντας τοὺς 
λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ 
2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας ΠΓΤΙΖΕΝ δὲ 
τὸ πάσχα γίνεται, ΗΝ ΔΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

καὶ τὰ ἄζυμα ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων 
ἡ λεγομένη Πάσχα. 

μετὰ δύο ἡμέρας. 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 
δίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 

5 Τότε συνήχθησαν Καὶ ἐζήτουν 2 Καὶ ἐζήτουν 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ-] οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς | οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
βύτεροι τοῦ λαοῦ 
εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως 
τοῦ λεγομένου Καιάφα, 

Νις 11:11 

α Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα 
εἰς τὸ ἱερόν" 
καὶ περιβλεψάμενος πάντα 

[ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας 
ἐξῆλθεν 
εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. (8144) 

δ Οἱ Μι 7:28 (844); 11:1 (8576); 19:55 (865); 19:1 (699) 

ΜῊ πρ: Κ 21:37 διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ 
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Ματτ 26 

4 καὶ συνεβουλεύσαντο 
ἵνα τὸν ᾿]ησοῦν δόλῳ κρατή-| πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσατ- 
σωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν" 
- ᾽ [4 2 νε αὴ 

ὅ ἔλεγον δὲ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, 
ἵνα. μὴ θόρυβος γένηται ἐν 
τῷ λαῷ. 

111. ΤΗΕ 

Μαπττ 26:0-18 

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου 
ἐν Ῥηθανίᾳ 

3 ᾽ [ή 

ἐν οἰκίᾳ 
τι, ἴω ἴω 

Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 

” 3 { / 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου 

βαρυτίμου 

καὶ κατέχεεν 
᾽ 3 [ο .ν ᾽ ΄- 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

ἀνακειμένου. 
5 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
ἠγανάκτησαν λέγοντες 
Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 

9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο 
πραθῆναι 

Μδηκ 14 

τες ἀποκτείνωσιν, 
9 ἔλεγον γάρ Νἡ ἐν τῇ ἑορτῇ, 
μή ποτε ἔσται θόρυβος 
τοῦ λαοῦ. 

Ἱσκε 22 

᾿ “Ὁ ᾿ , ο) , 

τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, 

ἐφοβοῦντο γὰρ 

τὸν λαόν. 

ΑΝΟΙΝΤΊΝα ΟΕ 08505 (Ματτ-ΜΑηκ) 

Μαηκ 14:9-9 

Καὶ ὄντος αὐτοῦ 

ἐν Ῥηθανίᾳ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ 
τσι “Ὁ λ ΄-“ 

Σίμωνος τοῦ λεπροῦ 
κατακειμένου αὐτοῦ 

ἦλθεν γυνὴ 

” 3 { / 

ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου 
νάρδου 
πιστικῆς Γπολυτελοῦς"] 

/ ΣΙ 3 { 

συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον 

κατέχεεν 
αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 

4 ἦσαν δὲ τινες 
ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς 
Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη 
τοῦ μύρου γέγονεν ; 
5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ 
μύρον πραθῆναι 

Πιυκε 7:80-98] 

᾿Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρι- 

σαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ: 
ΔΙ ᾿ " [λ Χὴ ο 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον 

τοῦ Φαρισαίου [ΟΥ̓ΤΛαϊκΘ 7 : 40 (ξ48)} 

κατεκλίθη. 

917 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ 
4 «ε Γὲ , ᾿ [4 

πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα 

ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 
/ 

Φαρισαίου, 

κοµίσασα ἀλάβαστρον μύρου 

95 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοῖς δάκ- 
» , . ᾿ 

ρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας 

αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς 

αὐτῆς ἐξέμασσεν, 

καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ 

καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. (848) 

ΜῊ πρ: ΝΤΙς 14:53 πολυτελοῦς, -- 

Μί 26:7 βαρυτίμου νυ ΒΓΔ αἱ ῬΙΟ6Γ; πολυτίμου ΔΑΤΙΘ 33. ΡΟ6Β} ϑίο 
4 τηΐῃ 3 ἰὖ 5ντ βίη (οἵ Μύ 26:8) 
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1509) 1.Α51' ΙΝΤΕΙΟΥΙΕΗΣ ΨΙΤΗ ΗΙ5 ΒΡΙΡΟΙΡΙΡΣ 

ΝΤαττ 26 

πολλοῦ 

καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 

10 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς 

Τί κόπους παρέχετε τῇ γυ- 
ναικί; 
ἔργον γὰρ καλὸν 

ἠργάσατο εἰς ἐμέ' 
11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε" 

12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ 
μύρον τοῦτο 
ἐπὶ τοῦ σώματός µου 
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε 
ἐποίησεν. 
18 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, 
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν 
αὕτη 
εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

Ἀπδηκ 14 

ἐπάνω ἱδηναρίων τριακοσίων 

καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς" 
καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 

« ᾽ “ φ. 

6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Ἰ 

"Αφετε αὐτήν' 
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 

καλὸν ἔργον 
ἠργάσατο ἐν ἐμοί" 
7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, 
καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε 
αὐτοῖς [πάντοτε] εὖ ποιῆσαι, 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε" 
8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, 
προέλαβεν μυρίσαι 

τὸ σῶμά μου 
εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 

9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, 
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ 
τὸ εὐαγγέλιον 
εἰς ὅλον τὸν κόσμον, 

Α .- ᾿ / [2 

καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαλη- 
θήσεται 
εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

112. ΡΙΟΤ ΟΕ 50 Α5 ΑΝΡ ΤΗΕ, 

Ματτ 26:14-16 

Τότε πορευθεὶς εἷς 
τῶν δώδεκα, 
ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας 
᾿Ισκαριώτης, 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπεν 

Μλακ 14:10, 11 

Καὶ ᾿Ιούδας 
ΕΣ . 

Ισκαριὼθ 
ε π 

ὁ εἷς 
τῶν δώδεκα 

ἀπῆλθεν 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 

ΕΌΤΙΕΒΡΒ 

22:5-6 

Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς 
εἰς ᾿Ιούδαν 
τὸν καλούμενον ᾿Ισκαριώτην, 

ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν δώδεκα" 

Ισκε 

4 καὶ ἀπελθὼν 
συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσ:ι 

ΨΗ πιρ: ΜΕ 14:5 τριακοσίων δηναρίων 

ἰὼν] -ϊ πὰ 
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Μᾶαττ 26 Μακ 14 Ίπκε 22 

καὶ στρατηγοῖς 

15 Τί θελετέ μοι δοῦναι 

κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν ;) ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. | τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτὸν. 

11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν ὃ καὶ ἐχάρησαν 

Περὶ δὲ ἔστησαν᾽ αὐτῷ καὶ ἐπηγγείλαντο καὶ συνέθεντο 

“τριάκοντα ἀργύρια." αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 
ϐ καὶ ἐξωμολόγησεν, 

16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει καὶ ἐζήτει καὶ ἐζήτει 

εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.| πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. | εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 

αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς. 

119. ΤΗΕ; ΤΑΒῚ ΒΌΒΡΕΝ 

ΜαΑπττ 26:17-.-98 Μαηκ 14:12-91 {0κε 22: 7-ὃὃ 

Τῇ δὲ πρώτῃ ἸΚαὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ Ἤλθεν δὲ ἡ ἡμέρα 

τῶν ἀζύμων τῶν ἀζύμων, τῶν ἀζύμων, 
ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα" 

προσῆλθον [σεν 18 ρε]ον] 8. καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ 

Ἰωάνην εἰπών 
Πορειθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν 

τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 

οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ | 9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 

αὐτοῦ 
Ποῦ θέλεις Ποῦ θέλεις Ποῦ θέλεις 

ἑτοιμάσωμέν σοι ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἑτοιμάσωμεν ; 

φαγεῖν τὸ πάσχα; ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 
138 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν] ἰσὲν 8 4βοτε] 

μαθητῶν αὐτοῦ 
18 ὁ δὲ εἶπεν καὶ λέγει αὐτοῖς 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Ὑπάγετε Ὑπάγετε ᾿Ιδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν 

εἰς τὴν πόλιν εἰς τὴν πόλιν, εἰς τὴν πόλιν 
καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος | συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
κεράμιον. ὕδατος βαστάζων" | κεράµιον ὕδατος βαστάζων" 

14 ἀκολουθήσατε αὐτῷ, ἀκολουθήσατε αὐτῷ 

καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύ- 

εται. 
᾿ ἡ [ο] 4 ” ” [ο 3 / “ Α 3 [ο [οἱ 3 

πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε] εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσ- 

αὐτῷ πότῃ τῆς οἰκίας Τ 
Ὁ διδάσκαλος λέγει Ὁ διδάσκαλος λέγει Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος 

Ὁ καιρός µου ἔγγύς ἐστιν | Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου] Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα 

...ιι-----υ---ἃὡἃὡἃ...ὔὐπὔς  ἕἳἅἃὔἥἶ-ὔ-θοθ σσ θ------- 

ι Ζθοῦ 11:12 
-. υ- σ ήθη Ὥθθηθητ”

 

ΜῊ πιρ: Τ]ς 22:11 λέγοντες 

2Τ5 
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ἈΤαττ 26 

πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 

Ἁἴαπκ 14 

ὅπου τὸ πάσχα 

μετὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; 
15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει 

ἀνάγαιον 

μέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον' 
καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 
16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν 
καὶ εὗρον 

καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, 
καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης 
ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 

19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ 

ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

20 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα 
[μαθητῶν]. 

[Ο΄ ν 27 Ρο]οπ] [ΟΕ ν 28 Ρο]ον] 

18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν 
καὶ ἐσθιόντων 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
᾽ Α , «ε Ὁ 

Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε 
λίε[« ᾿ Πῃ 1 5 “ΟΣ 

ὁ ἐσθίων' μετ᾽ ἐμοῦ. 

19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι 

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
εἶπεν 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 
" ΜῈ µ « ο) , 

ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 

22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα 
ἤρξαντο 

λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος 
Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 

28 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

" , ᾽ [ον 5 4 ω 

και λέγειν αὐυτῷ εἰς κατα εἰς 
τε ᾽ ᾿ς: 

Μήτι ἐγώ; 

20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
Εἷς τῶν δώδεκα, 

Ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τὴν] ὁ ἐμβαπτόμενος μετ) ἐμοῦ 
χεῖρα 

Ίσκε 22 

ὅπου τὸ πάσχα 

μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω ; 

12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει 

ἀνάγαιον 

μέγα ἐστρωμένον" 
ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 

18 ἀπελθόντες δὲ 
εὗρον 

καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, 
καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, 
9 , Α ε ᾿ ᾿ 

ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι 
σὺν αὐτῷ. 
15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ) ὑμῶν 

πρὸ τοῦ με παθεῖν: 106 λέγω 

γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω 
αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 καὶ 
δεξάμενος ποτήριον εὐχαρισ- 
τήσας εἶπεν Λάβετε τοῦτο 
καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς" 

[Οὐ ν 21 Ὀθ]ον]) 

[Οὐ ν 28 Ὀθὶον) 

5 41(40):9 

ΜΗ παρ: ΜΚ 14:15 τῶν ἐσθιόντων 

Μύ 20:20 μαθητῶν ἢ ΑΙ ΜΥΝΘ ἰῦ να σορ οίς; οπι Β Ὁ 5.Γ βίη δα] ἃ] ρ]ου 
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ΝΤαττ 26 

ἐν τῷ τρυβλίῳ 
οὗτός με παραδώσει" 
94 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ 

αὐτοῦ, 
᾽ νο δὴ “Ὁ 9 , Ψ ! 

οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δὺ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται" 

ἣ 5 ᾽ ω 3 ᾽ :} 

καλὸν ἢν αὐτῷ εἰ οὐκ ἔγεννήθη 

ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
25 ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ 

1 ᾽ Ν Φ / 

παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μήτι 

ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει 

αὐτῷ Σὺ εἶπας. 
96 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν 

λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἄρτον 
καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν 
καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν 

{ / 

Λάβετε φάγετε, 
΄ς“ 2  Σ “Ὁ ’ 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
27 καὶ λαβὼν ποτήριον 
[καὶ] εὐχαριστήσας ἔδωκεν 

αὐτοῖς 
λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 

28 τοῦτο γάρ ἐστιν 
- { ο 

τς πὸ αἷμά µου “τῆς δια- 
) θήκης 

Ν Δ ω) ᾽ ’ 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" 
͵ Δ . Γιο 

99 λέγω δὲ ὑμῖν, 

οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι 
ἐκ τούτου τοῦ γενήματος 

τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ῃ ᾽ ᾽ ο) 
ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν 

καινὸν 
3 Γον ἢ ἴω / 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου. 

Μαπκ 14 

εἰς τὸ [ἐν] τρύβλιον΄ 

21 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ 

αὐτοῦ, 
3. ν Δ ΧΆ 3 , 3 ͵ 

οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται" 

ἢ ᾽ “Ὁ ᾽ 9 3 / 

καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη 
ε ”” 

ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 

λαβὼν ἄρτον 
εὐλογήσας ἔκλασεν 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν 

Λάβετε, 
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
28 καὶ λαβὼν ποτήριον 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, 

καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 

24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τοῦτό ἐστιν 

- 3, 
14έτὸ αἷμά µου 
θήκης’) 

Ἀ 14 { ε ΔΝ σα 

τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν 

“τῆς δια- 

25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

οὐκέτι οὗ μὴ πίω 
ἐκ τοῦ γενήματος 

τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ὅταν αὐτὸ πίνω 

καινὸν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

Ίσκε 22 

[Οἵ ν 22 ρε]οπ] 

[Οἱ ν 19 ρε]οπ] 

[Οἵ νν 17 αρονε, 8πα 20 Ὠθ]οπ] 

18 λέγω γὰρ ὑμῖν, 
ο πω 

οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἀπὸ τοῦ γενήματος 
τῆς ἀμπέλου 
ἕως οὗ 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 

τς...  ἶὔὐἶο-υ-ἧθθοο.ς ὔσθθθθθ--------------
--------- 

1 Ἐπ 24:8; 79ο 9:11 
ο σ -ὔ-υὔἲ-ἕἅἕἅµµἅµἧὔὕὐῑιὕἱὐὔὐο“ὍὔῬῬθθθθ--Ὑ-------

-------------------------- 

ΝΤί 26:28 τῆς διαθήκης 10 ΔΝΕΡΤΖ0 
ΤΙ 14:94 διαθήκης ἢ ΔΡΟΤΟΙΙΥΥΘ οοΡ; 
(μ(ποαί αἀα ἰθοπ) να ΒΟΡΙ. οὔ οίο; ΝΑ ΧΔΘ αἱ ρ]ο; δαὰ ὅτι 

250 

2 τηῖη; ΑΟΡΥΥ ἰῦ νΒ 6οΡ ἃ] ΡΙΕΓ τῆς καινῆς διαθ.; διαθήκη καινὴ ΒΤ 51η 
ΑΧΔΣΘ ὗ νσ 5ντ 5ἵη Ρθ65) αἱ ΏΙ6Γ καινῆς διαθ. 1]ς 22:15 ὑμῖν 
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Ματτ 26 

[σεν 26 αὐονε] 

[Οὐ νν 27, 28 αΏογο] 

[Ο΄ ν 21 αροτο] 

[Οἵ ν 24 δῦουϑ) 

ΙΟΙ ν 22 αὐονε] 

[Μίαττ 20:25-28] 

ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 

προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 

εἶπεν Οἴδατε ὅτι 

οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 

Μλαδηκ 14 

[Οἵ ν 25 αβονο] 

[Οἱ νν 25, 24 Ρουθ) 

[Οὐ ν 15 αβρονο] 

[Οί ν 21 αβογνο] 

[Οὐ ν 19 αΏονο] 

[Μαηκ 10:42-45] 

καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 

ὁ ᾿Τησοῦς 

λέγει αὐτοῖς" Οἴδατε ὅτι 
- - ὃν ἘΦ ἐπι 

οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 

Ίνακε 22 

19 καὶ λαβὼν ἄρτον 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων 

Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μοι 
[[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον᾽ 
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. 

20 “καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως 
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 
λέγων 

Τοῦτο τὸ ποτήριον 

ἡ καινὴ 1““διαθήκη᾽᾽ ἐν ““τῷ 
αἵματί" μου, 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον ᾗ. 
21 πλὴν ἰδοὺ 
ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με 

μετ) ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης" 
22 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου 
κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, 
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δι) οὗ 
παραδίδοται. 

28 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο 

συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς 
τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν 
ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. 
24 ὃ Ἐγένετο δὲ καὶ φιλο- 
νεικία ἐν αὐτοῖς, 
τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι 
μείζων. 
25 ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς 
Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν 
κυριεύουσιν αὐτῶν 

καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 
εὐεργέται καλοῦνται. 

ΡΟ Μι 18:1 (892) ὃ ΟΙ ΜΙς 9:54 (892) 
αν 17 αβονο 
ὃ ΟΕ Τ]ς 9:46 (892) 

1 Ἡχ 24:8; Ζθομ 9:11 

1]ς 22.19, 20 τὸ ὑπὲρ ὑμῶν . .. . ἐκχυννόμενον (διδόμενον Θ): Ὁ 6 1Ὁ οπι 
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[ΝΤαττ 20] 

26 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν' 

ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 

[ Ἰ γενέσθαι ἐν ὑμῖν μέγας 

ἔσται ὑμῶν διάκονος, 

27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
Γ 1 ἐν ὑμῖν εἶναι. πρῶτος 

ἔσται ὑμῶν δοῦλος" 

25 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 

ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. (51460) 

[Ματτ 19:28] 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ὑμεῖς 

οἱ ἀκολουθήσαντές µοι 

ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 
“ / « εν ἴω ᾿ ΄ 

ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 

καθήσεσθε καὶ [ὑμεῖς 

ἐπὶ δώδεκα θρόνους 

κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 

(8157) 

Ματτ 26 

τοῦ ᾿Ἱσραήλ. 

80 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον 

εἰς τὸ "Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

Μι 28:11 

α ὁ δὲ μείζων ὑμῶν 

ἔσται 
ὑμῶν διάκονος. (8150) 

ΜΗ παρ: ΤκΚ 22:29 μου, 

Τ]ς 22:80 καθῆσθε νυ} ΒΔ; καθήσεσθε ΣΑΤΙΟΥΝΘ οἵο, καθέζησθε 18) 

ΠΙαακ 10] 

48 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 

ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 

μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 

[ἔσται 
ο. ; 
ὑμῶν διάκονος, 

44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ 

ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, 

ἔσται πάντων δοῦλος" 

45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι 

ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

(5140) λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

Μληκ 14 

20 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον 
εἰς τὸ "Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

Μι 9:950 
α Ἠϊ τις θέλει πρῶτος εἶναι 

ἔσται πάντων ἔσχατος, 
καὶ πάντων διάκονος. (892) 

830. καθήσεσθε 

282 

Ίσκε 22 

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
“ἀλλ᾽ 
ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 
γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, 
καὶ 
ὁ ἡγούμενος 
ὡς ὁ διακονῶν" 
27 τίς γὰρ μείζων, 
ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν ; 
οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ; 
ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ 

ὡς ὁ διακονῶν. 

28 Ὑμεῖς δέ ἐστε 
οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου" 
29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, κα- 

θὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ [μου] 
βασιλείαν, 90 ἵνα ἔσθητε καὶ 
πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου 

ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, 

καὶ [καθῆσθεὶ 
᾽ Δ / 

ἐπὶ θρόνων 
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες 
τοῦ ᾿Ἱσραήλ. 

1 9:48ο 
α ὃ γὰρ μικρότερος 
ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 
οὗτός ἐστιν μέγας. (892) 



Ε505 ΙΑΦ1Ί ΙΝΤΕΙΥΙΕΗΣ ἨΙΤΗ ΗΙΣ5 ΡΙΡΟΙΡΙΗΡ δ 179 

Ματτ 26 

81 Τότε 
: Ξ 
1ησοῦς 
Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθή- 
σεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ, 
γέγραπται γάρ 
1 Πατάξω τὸν ποιμένα, 

λέγει αὐτοῖς ὁ 

καὶ διασκορπισθήσονται 
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης" 
82 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί µε 
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 
λαίαν. 

88 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ 
Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται 
ἐν σοί, ἔγὼ οὐδέποτε 
σκανδαλισθήσομαι. 

[Ο΄ ν 35 ρο]ουγ] 

94 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω σοι ὅτι 

ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 
85 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος 
Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, 
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. 
ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ 
εἶπαν. 

Μπλακ 14 

27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ 

᾿Ιησοῦς ὅτι 
Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, 

ὅτι γέγραπται 
τ Πατάξω τὸν ποιμένα, 
καὶ τὰ πρόβατα 
διασκορπισθήσονται"᾽" 

98 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε 
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 

λαίαν. 

29 ὁ δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ 
Εῤ καὶ πάντες σκανδαλισ- 

, 3 ᾽ ᾽ ᾽ / 
θήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 

[Οἵ ν 81 ροἱον] 

80 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω σοι ὅτι 
σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρίς με ἀπαρνήσῃ. 
81 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει 
᾿Εὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, 
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. 

ὡσαύτως [δὲ] καὶ πάντες 
ἔλεγον. 

{ΌῪὶκξκ 22 

81 Σίμων Σίμων, ἰδοὺ 
Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς το 
σιιάσαι ὡς τὸν σῖτον" 
82 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ 
ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου" 
καὶ σὺ ποτε ἐπιστρέψας στήρι- 
σον τοὺς ἀδελφούς σου. 
88 ὁ δὲ 

“-“ 

εἶπεν αὐτῷ 
ο 

ε 

ὁ 
ῦ 

Κύριε, μετὰ σοῦ 
“ / 3 ᾿ ᾽ Ά 

ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν 
καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 

84 ὁ δὲ εἶπεν 
“2 ᾿ 

Λέγω σοι, Πέτρε, 

/ ᾿ ᾽ ’ 

οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ 
ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 

[Οὐ ν 98 αὔογε] 

855 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε 
ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαν- 
τίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημά- 

1 Ζθοὶ 18:7 
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δ179 ΤΙΑΦΤ ΡΑΥΣΡ ΙΝ ΟΕΒΕΌΡΑΙΕΒΜ 
.. ἶ-ἴυᾱἃὡἃὃἔωύῑ  θθφφθθθθθθθφθθθθηθ

” 

Ίσκε 22 

των, μή τινος ὑστερήσατε; 
οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 
96 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾽Αλλὰ 
νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, 
ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ 
ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον 
αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαι- 
ραν. 87 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ ᾿ 
τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό "Καὶ 

δν δι Ιβ ᾽ ῃ «22 " 
μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ 
γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 
88 οἱ δὲ εἶπαν Κύριε, ἰδοὺ 

{ δ / ε ο 

μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν. 

ΟΗΑΡΤΕΕ υπ. ΤΗΕ ΞΠΕΕΕΕΙΝ6 ΑΝΡ ΡΕΑΤΗ ΟΕ ΠΕΡῦΌ5, 59 114-180 

114. ΤΗΒ ΑΑΟΝΥ ΙΝ αΕΤΗΡΕΜΑΝΕ; 

Μαπττ 26:96-40 

Τότε ἔρχεται μετ) αὐτῶν ὁ 

Ἰησοῦς 
εἰς χωρίον λεγόμενον Τεθση- 

μανεί, 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς 
Καθίσατε αὐτοῦ 
ἕως [οὗ] ἀπελθὼν ἐκεῖ 
προσεύξωμαι. 

[Οἱ ν 41 Ῥο]ονγ] 

87 καὶ παραλαβὼν 
τὸν Πέτρον 
καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου 

ἤρξατο λυπεῖσθαι 

καὶ ἀδημονεῖν. 

Μαηκ 14:02-42 

Καὶ ἔρχονται 

3 ῃ - δι 3 

εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Τεθ- 

σημανεί, 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
Καθίσατε ὧδε 
ἕως 
προσεύξωμαι. 

[Οἵ ν 38 Ρε]ου] 

88 καὶ παραλαμβάνει 

τὸν Πέτρον 
καὶ [τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν] 
Ἰωάνην μετ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι 
καὶ ἀδημονεῖν, 

1Ὺ}ΚκΒ 22:990-46 

Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη 

κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ "Όρος 
τῶν ᾿Ελαιῶν' 
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ [καὶ] οἱ 
μαθηταί. 
40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου 
εἶπεν αὐτοῖς 

Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν 
εἰς πειρασμόν. [Οἱ ν 46 Ὀε]ονγ] 

ςυ ιδῑκῑπυἃΓπθθὕῬῬθ” 

1158 55:12 
. σσ ο -ᾖ27{ςὐ -ζ ο ------------------- 

ΠΕ πιρ: ΜΚ 14:38 ᾿Ιάκωβον καὶ 
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ἈΤαττ 26 

38 τότε λέγει αὐτοῖς 
τ Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
µου) ἕως θανάτου" 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
μετ) ἐμοῦ. 
99 καὶ Γπροελθὼν]! 
μικρὸν 
ἔπεσεν ἐπὶ πρὀσωπον αὐτοῦ 

προσευχόμενος 

καὶ λέγων Πάτερ μου, 

᾽ / 3 

εἰ δυνατόν ἐστιν, 
παρελθάτω 
ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο" 

1 ᾽ τ 3 ἢ ᾿ 

πλὴν οὐχ ὡς ἔγὼ θέλω 
ἀλλ᾽ ὡς σύ. 

40 καὶ ἔρχεται 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 
καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδον- 

τας, 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ 

Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε 
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι 
μετ᾽ ἐμοῦ; 

Μαηκ 14 

84 καὶ λέγει αὐτοῖς 
τ ΠΕερίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
μου’) ἕως θανάτου" 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 

85 καὶ ἱπροελθὼν] 
μικρὸν 
ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, 
καὶ προσηύχετο ἵνα 
εἰ δυνατόν ἐστιν 
παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα, 
86 καὶ ἔλεγεν ᾿Αββά ὁ πατήρ, 
πάντα δυνατά σοι" 

παρένεγκε 
τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ" 
ἀλλ᾽ οὐ τί ἔγὼ θέλω 

ἀλλὰ τί σύ. 

87 καὶ ἔρχεται 

ΑἹ ε / ᾽ , / 

καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδον- 

τας, 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ 
»» / . Σίμων, καθεύδεις ; 
οὐκ ἴσχυσας 
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 

Ίσκε 22 

41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη 
ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, 
καὶ θεὶς τὰ γόνατα 

προσηύχετο 

42 λέγων Πάτερ, 

εἰ βούλει 
παρένεγκε 
τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾿ ἐμοῦ" 
πλὴν μὴ τὸ θέλημά µου 
ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 
48 [ῶφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος 
[ἀπὸ τοῦ! οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν 
ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηΐ- 

χετο ἱκαὶ ἐγένετοὶ ὁ ἱδρὼς 

αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ]} 

45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 
προσευχῆς 

ἐλθὼν 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 
εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς 

᾽ δὴ “Ἂ / 

ἀπὸ τῆς λύπης, 
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τί καθεύδετε; 

1 Ῥς 42(41):5 

ὙῊΗ αρ: ΝΟ 26:39 προσελθὼν ΜῈ 14:35 προσελθὼν Τ]ς 22:48 ἀπ' 44 ἐγένετο δὲ 

-......5..ι||ςὲώ..2Δὲ0...πῶὺἰ.-ἰᾧἰἰᾧὖᾧὃὕᾧὕᾧ-ἰἰᾧὲς»».-.--
--πι|[ τ ςςς-«ς.ς ἀ  -ς-ἰἘ-“-΄6ὁϑσςπΣ7ᾳᾳἈΔ6[.:͵΄ 

Μί 26:39 Πάτερ μου ἱ ἢ ΝΑΒΟΌΏΌΥΘ αἱ ρ]ου; ΤΔΣ οίο ΟΠΙ μου 
Ικ 22:43, 44 ὥφθη. .. ἔπεσεν ΑΟΌΝΥ ΧΔΘ αἱ ρ]ιογ 

Ρε5Η αἱ Ρ]ος; δ3ΔΒΗΤΥΥ 4 ΕῸΓ 501 βίη οἷο οπὰ 
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δ174 ΓΤΑΘΊ ΡΑΥ͂ΒΊῚΝ «ΕΒΕΌΡΑΙΕΜ 

ΜΑπττ 26 Μάᾶαπκ 14 ΤῦῪκξ 22 

41 “γρηγορεῖτε καὶ προσεύ-| 88 “γρηγορεῖτε καὶ προσεύ-| “ἀναστάντες προσεύχεσθε, 
χεσθε, χεσθε, 

ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν" | ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν" ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον 
ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν) 89 καὶ πάλιν ἀπελθὼν 
προσηύξατο προσηύξατο 
[λέγων] Πάτερ μου, εἰ οὐ [τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 
δύναται τοῦτο παρελθεῖν 
ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 

48 καὶ ἐλθὼν πάλιν 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν 
εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, 
ἦσαν γὰρ αὐτῶν ἦσαν γὰρ αὐτῶν 
οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, 

καὶ οὐκ ἤδεισαν τί ἀποκριθῶσιν 
αὐτῷ. 

44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν 

ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου 

τὸν αὐτὸν λόγον [εἰπὼν πάλιν. 

45 τότεϊ ἔρχεται 41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον 
πρὸς τοὺς μαθητὰς 

)] , ᾽ “ Α , ᾽ ο) 

καὶ λέγει αὐτοῖς καὶ λέγει αὐτοῖς 
Καθεύδετε λοιπὸν Καθεύδετε [τὸ] λοιπὸν 
καὶ ἀναπαύεσθε' καὶ ἀναπαύεσθε' 
ῃ τα « ο ο η. 3 5 ε ο 
ἰδοὺ τ ἤγγικεν ἡ ὥρα ἀπέχει: ἦλθεν ἡ ὥρα, 

ἰδοὺ παραδίδοται 
Δ ε ελ ω 3 , - ει [οἳ ᾽ , 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται 
εἰς χεῖρας εἰς τὰς χεῖρας 
ἁμαρτωλῶν. τῶν ἁμαρτωλῶν. 
46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν" 42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν" 
ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε. | ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν. 

Μύ 6:18α κ11:4Ὁ 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἶς α καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, (855) πειρασμόν. (5105) 

ΟΥΤΙΚ 22:40 αΏονο 

α 

ΜῊ πρ: Μί 20:44, 45 εἰπών. πάλιν τότε 45 γὰρ 

Μύ 26:45 λοιπὸν για ΒΟΤΙΝΝΥ οἷο; ΔΑΓΔΘ αἱ ΡΙ6Γ τὸ λοιπ. ΜΙ 14:05 ἔλθητε να ἀξ ἘΒ 946. [Ὁ 5νΓ 
ΒΙΠ; εἰσέλθητε ΑΟ ΙΤ ΝΥΥΧδΔθ 8 ἴὖ νρ αἱ ΡΙΟΥ 41 τὸ λοιπὸν ψἰῦ ΝΒΝΔΘ ἃ] ΡΙΟΥ; λοιπὸν ΑΟΡΙΤΙΥΥΧ Ἱἵί οἷς; 
οτι ΑΥΤ 5ἱΠπ οοΡ ; 
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1156. ΤΗΕ ΒΕΤΗΑΥΑΙ, ΑΝῸ ΑΠΗΕΡΤ 

ΝΤαττ 26: 47-56 

Καὶ 

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἰδοὺ 
᾿Ιούδας 
εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν 
καὶ μετ) αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 

ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων 

καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 
45 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 
ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων 
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν' 
κρατήσατε αὐτόν. 

49 καὶ εὐθέως προσελθὼν 
τῷ ᾿]ησοῦ 
εἶπεν Χαῖρε, ῥαββεί;" 

}Ὶ [4 / 

καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
- ε δ ᾿ [ο πι ᾿ ΄- 

80 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
ἯΙ ο) 3. 1) ἃ ᾿ 

ταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει. 
Ἁ 

τότε προσελθόντες ἐπέβαλον 
τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν ᾿]ησοῦν 
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐ- 

τοῦ καὶ πατάξας 
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
ἀφεῖλεν 

αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
65 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ΩἹ ᾿Ιησοῦς 

Μληκ 14:48--52 

Καὶ εὐθὺς 

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 

παραγίνεται [ὁ] ᾿Ιούδας 
εἷς τῶν δώδεκα 
καὶ μετ) αὐτοῦ ὄχλος 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 

παρὰ τῶν ἀρχιερέων 
καὶ τῶν γραμματέων 
καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων 
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν' 
κρατήσατε αὐτὸν 

Δ 3 / ᾿ “Ἂ 

καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 
45 καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν 

αὐτῷ 
, « , 

λέγει Ῥαββεί, 
καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

40 οἱ δὲ ἐπέβαλαν 
τὰς χεῖρας αὐτῷ 

καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

47 εἷς δέ [τις] τῶν παρεστη- 
κότων 

σπασάμενος τὴν μάχαιραν 
ἔπαισεν 

Α Γι [ο 3 , 

τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
καὶ ἀφεῖλεν 
αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 

0ῪὉκὲ 22:47--53 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
᾽ Ὶ ” 

ἰδοὺ ὄχλος, 
καὶ ὁ λεγόμενος 
εἷς τῶν δώδεκα 
προήρχετο αὐτούς, 

᾿]ούδας 

καὶ ἤγγισεν 
τῷ Ἰησοῦ 

φιλῆσαι αὐτόν. 
45 ᾿]ησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ 

Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδως ; 

49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 
τὸ ἐσόμενον εἶπαν Κύριε, 
εἰ πατάξοµεν ἐν μαχαίρῃ ; 

Α ᾿ / - : 

50 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ 
αὐτῶν 

“Ὁ 3 ’ Ὶ ΄Ὁ 

τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον 
καὶ ἀφεῖλεν 

᾿ ἽΝ ᾿ ἊΝ 3 / 

τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 
51 ἀποκριθεὶς δὲ [ὁ] ᾿ησοῦς 
εἶπεν 

ΝΤΙς 14:43 ὁ ᾿Ιούδας ἢ ΑΒ; ΝΟΌΠΥΝΧ ΔΘ ἃ] Ρίου ΟΠΠ ὁ --- τῶν πρεσβυτέρων νυνὶ ΒΟΒΙ,Χθ αἱ Ρίου; 
ΝΑΤ παῖη ΟΠΙ τῶν 47 εἷς δέ τις Υἱ ἢ ΒΟΧΔΘ αἱ ρ]ος; 
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Μαπττ 26 

᾿Απόστρεψον τὴν μάχαιράν 
σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάν- 
τες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν 
ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται" δ8ὃ ἢ 
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακα- 
λέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ 
παραστήσει μοι ἄρτι πλείω 
δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων ; 

54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσ- 

θαι; 

μὰς Τι ᾽ [} “ .“ 

55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
τοῖς ὄχλοις 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 

συλλαβεῖν με; 
καθ᾽ ἡμέραν 

᾽ ω ε [4] Ψ { 

ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην 

διδάσκων 
καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε. 

56 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν 

ἵνα “πληρωθῶσιν 
αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. 
Τό ε ΑἹ τ 

ότε οἱ μαθηταὶ 
/ 2 , ᾽ "ἢ ” 

πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 

ο -υὔσ«-ὐ συ 

α Οὐ Μύ 8:17 (824) 

ΜῊ της: Μύ 20:56 αὐτοῦ 

Μαπκ 14 Ίσκε 22 

Ἐδτε ἕως τούτου καὶ ἂψά- 
µενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 

48 καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 52 εἶπεν δὲ ᾿]ησοῦς 
αὐτοῖς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾿ 

αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρα- 
τηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσ- 
βυτέρους 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε Ὥς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων | μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ; 

συλλαβεῖν με; 
49 καθ᾽ ἡμέραν 58 καθ᾽ ἡμέραν 
ἤμην πρὸς ὑμᾶς ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν 
ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῷ ἱερῷ 
διδάσκων 

᾿ ᾽ [ο ῃ /] 5 ᾽ ᾽ ῃ δα) -“ 

καὶ οὐκ ἱἐκρατήσατέ' με οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας 
ἐπ) ἐμέ" 
ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα 

καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 

᾿ “ 

ἀλλ᾽ ἵνα “πληρωθῶσιν 
αἱ γραφαί. 
50 καὶ 
3 “} , ᾽ Ν ” { 

ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πᾶντες. 

51 Ἱκαὶ νεανίσκος τις συνηκο- 

λούθει αὐτῷ περιβεβλημένος 
σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦ- 

᾽ / 52 ε δὲ λ η) 

σιν αὐτόν, 52 ὁ δὲ καταλιπὼν 
τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν. 

Μκ 14:49 ἐκρατεῖτέ 
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116. ΤΗΙΑΙ, ΒΕΕΟΗΒΕ ΤΗΕ ΦΕΥΥΙΒΞΒῊ ΑΌΤΗΟΗΙΤΙΕΡ 

Ματτ 26:57--75 

Οἱ δὲ κρατήσαντες 
τὸν ᾿]ησοῦν ἀπήγαγον 
πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα, 

ὅπου οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 

συνήχθησαν. 

58 ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει αὐτῷ [ἀπὸ] μακρόθεν 

. ο) 4. ο) 

ἕως τῆς αὐλῆς 
τοῦ ἀρχιερέως, 

καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο 
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
ἰδεῖν τὸ τέλος. 

59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ 
᾿Ιησοῦ 
ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν, 

00 καὶ οὐχ εὗρον 
πολλῶν προσελθόντων 
ψευδομαρτύρων. 

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 

εἶπαν 

61 Οὗτος ἔφη 
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν 
τοῦ θεοῦ 

Μληκ 14:55-72 

Καὶ 
ἀπήγαγον τὸν ᾿]ησοῦν 
πρὸς τὸν ἀρχιερέα, 
καὶ συνέρχονται Τ πάντες 

οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
καὶ οἱ γραμματεῖς. 

᾽ 

54 καὶ ὁ Πέτρος 
3 Δ “ ᾽ / 

ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν 
αὐτῷ 

ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, 

Α ΑΝ ’ 

καὶ ἦν συνκαθήµενος 
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
καὶ θερμαινόμενος 
φῶς. : 
- 1 1 ᾽ “Ὁ 

δ5 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
Φυν Ὶ , .) / καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν 

κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαρτυρίαν 

πρὸς τὸ 

εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, 
καὶ οὐχ ηὕρισκον" 
56 πολλοὶ γὰρ 

ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ 
ἦσαν. [Οἵ ν 59 Ρο]ον] 

δ7 καί τινες ἀναστάντες 
ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ 
λέγοντες ὅτι 

55 Ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
αὐτοῦ λέγοντος ὅτι 
᾿γὼ καταλύσω τὸν 
τοῦτον 

ναὸν 

ΠῪκε 22:54--71 

Συλλαβόντες δὲ 
αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως" 

[ΟΙ ν 66 Ῥο]ουγ] 

ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει μακρόθεν. 

55 περιαψάντων δὲ πῦρ 
ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς 

καὶ συνκαθισάντων 

ἐκάθητο ὁ Πέτρος 
μέσος αὐτῶν. 

[Ο΄ ν 56 ρο]ονγ] 

ΜῊ πιρ: ΜΚ 14:55 αὐτῷ 

11 22:54 καὶ εἰσήγαγον ὙὶΠ ΝΑΕΒΙ,ἨΠ Χ αἱ ΡΙ6Γ; καὶ συνήγαγον Ν; ΓΘ πιΐη ἰὖ νρ 5.Ὺ'ὶ 5ὶπ ΟἿΣ ρο5Η δῦ σοι 
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Μαπττ 26 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 

οἰκοδομῆσαι. 

02 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 

εἶπεν αὐτῷ 
.ςλὶ ἢ ῃ Σ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ ; 

ας. “ 

τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 

08 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ἑξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ 

τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς 

εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
04 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Σὺ [εἶπας] πλὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε 
τς γὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 

μεως 
καὶ ἐρχόμενον 

ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ.᾽» 

0δ τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
λέγων ᾿Εβλασφήμησεν' 
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύ- 

ρων; 
ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασ- 

φημίαν' 
66 τί ὑμῖν δοκεῖ ; 
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 
ὌἜνοχος θανάτου ἐστίν. 
- Ὄξὅ ο ὔοσθθθθθθ-- 

1 Δ 7:15; Ρ5 110(109):113 
σσ θφθφθθθ” 

ΜῊ υαιρ: ΝΤΙ 26:64 εἶπας; 

1ΑΦΤΊ ΡΑΥΣΡ ΙΝ «ΒΙΕΟΡΑΙΕΜ 

Μακ 14 

τὸν χειροποίητον 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
ἄλλον ἀχειροποίητον 
οἰκοδομήσω" 
59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν 
ἡ μαρτυρία αὐτῶν. [Οἱ ν 50] 

00 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἰς μέσον 
ἐπηρώτησεν τὸν ᾿Ιησοῦν λέγων 
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
[τ] οὗτοί σου καταμαρτυροῦ- 
σιν; 
ΟἹ ὁ δὲ ἐσιώπα 
καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. 

πάλιν 
ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν 

καὶ λέγει αὐτῷ 

σι 5ε ᾿ 
Σὺ εἶ ὁ χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ ; 
62 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

καὶ 1““ὄψεσθε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ δεξιῶν καθήµενον τῆς δυνά- 

μεως 
καὶ ἐρχόμενον 

μετὰ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ. 
608 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς 
διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ 
λέγει 
Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύ- 

ρων; 
ϐ4 ἠκούσατε τῆς βλασ- 

φημίας ; 
ΡΥ δ τον ῃ Ἂ 

τί ὑμῖν φαίνεται; 
οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν 

ἔνοχον εἶναι θανάτου. 

Μι 14:00 ὅτι 
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[Οἵ ν 69 Ροοπ] 

[Ο΄ ν Τι ροε]οπ] 
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Μᾶαττ 26 

67 Τότε 
ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ 

ν μ / / 

καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
68 οἱ δὲ ἐράπισαν λέγοντες 
Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, 

τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 

69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο 
ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ᾽ 
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία 
παιδίσκη 

λέγουσα 
Καὶ σὺ 
5. 1 ι] Ὁ 

ἦσθα μετὰ ᾿᾽Ἰησοῦ 

τοῦ Γαλιλαίου" 
- « Δ » ’ 

10 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
ἔμπροσθεν πάντων λέγων 
Οὐκ οἶδα 
τί λέγεις. 
71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα 

εἶδεν αὐτὸν ἄλλη 

καὶ λέγει 
τοῖς ἐκεῖ 
Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ 
Ναζωραίου" 
το " / ᾿ 2 

72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο 

μετὰ ὅρκου 
“ ᾽ να ᾿ " 

ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 

Τὸ μετὰ μικρὸν δὲ προσελ- 

θόντες 
οἱ ἑστῶτες 

Φ “Ὁ ’ 

εἶπον τῷ Πέτρῳ 

ΝΜάαηκ 14 

05 Καὶ ἤρξαντό τινες 
ἐμπτύειν αὐτῷ 

καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ 

πρόσωπον 
καὶ κολαφίζειν αὐτὸν 
καὶ λέγειν αὐτῷ 
Προφήτευσον, 

καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν 

αὐτὸν ἔλαβον. 
06 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου 

κάτω ἐν τῇ αὐλῇ 
ἔρχεται µία 
τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως. 

607 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 

θερμαινόμενον 
ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει 
Καὶ σὺ 
μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα 
τοῦ Ἰησοῦ" 
65 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
λέγων 
Οὔτε οἶδα οὔτε [ἐπίσταμαι 
σὺ τί λέγεις. 
καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύ- 

λιον. 
69 καὶ 
αὐτὸν 
[ήρξατο πάλιν λέγειν] 
τοῖς παρεστῶσιν ὅτι 
Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 

ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα 

, 
70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. 

᾿ ᾿ }Ὶ { 

καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν 

οἱ παρεστῶτες 
ἔλεγον τῷ Πέτρῳ 

ΠῪκΚῈ 22 

[Οἵ νν 65, 64 Ὀοϊονὶ 

δὺ ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 
παιδίσκη τις 

/ Α 4 -“ 

καθήμενον πρὸς τὸ φῶς 

καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν 
δ7 Καὶ οὗτος 
σὺν αὐτῷ ἦν" 

ὁ δὲ ἠρνήσατο 
λέγων 

Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύνα. 

58 καὶ μετὰ βραχὺ 

- 3 κ ΄ , 

ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν 

” 

ἔφη 

Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ" 

ὁ δὲ Πέτρος ἔφη 

ἔλνθρωπε, οὐκ εἰμί. 

59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας 
μιᾶς 
ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων 

ΜΗ πὰρ: ΜΕ 14:65 ἐπίσταμαι" σὺ τί λέγεις ; 69 εἶπεν 
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Ματτ 26 Μαηκ 14 Ίσκε 22 

᾿Αληθῶς καὶ σὺ ᾿Αληθῶς Ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὗτος 
ἐξ αὐτῶν εἶ, ἐξ αὐτῶν εἶ, μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, 

καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν] καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ" καὶ γὰρ Ταλιλαῖός ἐστιν' 

σε ποιεῖ" 

Τ4 τὀτεήρξατοκαταθεματίζειν| 171 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν | 60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος 

καὶ ὀμνύειν ὅτι καὶ ὀμνύναι ὅτι 

Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον | Ἀνθρωπε, οὐκ οἶδα 

ὃν λέγετε. ὃ λέγεις. 

καὶ εὐθὺς 72 καὶ εὐθὺς καὶ παραχρῆμα 

ἐκ δευτέρου ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν" ἀλέκτωρ ἐφώνησεν" ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 

61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος 
ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, 

Τὸ καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος 

τοῦ ῥήματος ᾿Ιησοῦ τὸ ῥῆμα τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου 

εἰρηκότος ὅτι ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι] ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι 

Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι | Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σή- 

μερον 

τρὶς ἀπαρνήσῃ µε, τρίς με ἀπαρνήσῃ, ἀπαρνήσῃ με τρίς. 

καὶ ἐξελθὼν ἔξω καὶ ἐπιβαλὼν 02 [καὶ ἐξελθὼν ἔξω 

ἔκλαυσεν πικρῶς. ἔκλαιεν. ἔκλαυσεν πικρῶς.] 
608 Καὶ οἱ ἄνδρες 

οἱ συνέχοντες αὐτὸν 

[Οἵ ν 67 δθονϑὶ [Οἵ ν 66 αΏογθ) ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 
θ4 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν 

[Οἵ ν 68 αβογο] ἐπηρώτων λέγοντες 
Προφήτευσον, 

τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 
65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασ- 
φημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, 

[Οὐ ν 57 4Ρονθο] [ΟΙ ν 58 δῦονϑὶ) συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ 

λαοῦ, 
ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς; 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 

συνέδριον αὐτῶν, λέγοντες 

[Οὐ ν 65 4βοτθ] [Οἵ ν 61 4βονο] 67 Εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
εἰπὸν ἡμῖν. 
εἶπεν δὲ αὐτοῖς 
᾽Εὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύ- 
σητε 68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω 

ο... ο ---ὥὔὥἧἶις ο Ὄ-------Ὑὕ“-Ὑ--υ
------------ ο 

ΜΚ 14:73 ἐκ δευτέρου: ΧΙ; εἴο οσα 
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Ματτ 26 Μληκ 14 Ίοκε 22 

οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 

[Οὐ ν 64 αὔονε] [Οἵ ν 650 αΡονε] 09 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ έσται 
1 ελ “ η Π 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 
µεως τοῦ θεοῦ." 

[Οὐ νν 68, θ4α 8Ώογθ] [Οἵ νν 61, θ2α αΏονε] 70 εἶπαν δὲ πάντες 

Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ; 
ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη 

Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ [εἰμι." 
71 οἱ δὲ εἶπαν 

[Οἵ ν 66 αὔονθ] [Οἵ ν 63 αὔονα] Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας 
χρείαν ; 

[Οἵ ν 64 δθονϑὶ) αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν 

ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

117. ΤΗΕ ΤΕΙΑΙ, ΒΕΕΟΒΕ ΡΙΠΙΙΑΤΕ 

Ματτ οἵ:1-91 Μαηκ 15:1-20 ΚΒ 23:1-25 

Πρωίας δὲ γενομένης Καὶ εὐθὺς πρωὶ 
συμβούλιον ἔλαβον συμβούλιον Ιποιήσαντες] 
πάντες οἱ ἀρχιερεῖς οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ] μετὰ τῶν πρεσβυτέρων 

καὶ γραμματέων 

καὶ ὅλον τὸ συνέδριον Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆ- 
θος αὐτῶν 

κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ 
ὥστε θανατῶσαι αὐτόν" 
2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπή-] δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπή- 
γαγον νεγκαν 
καὶ παρέδωκαν καὶ παρέδωκαν ἤγαγον αὐτὸν 

Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. Πειλάτῳ. ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. 

3 Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ 
ἱπαραδοὺςἾἿ αὐτὸν ὅτι κατε- 
κρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν 
τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς 
ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 
4 λέγων Ἥμαρτον παρα- 
δοὺς αἷμα [δίκαιον]. οἱ δὲ 
εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς ; σὺ 

1 Ὧ8η 7:13; 5 110(109)}:1 ἢ 

ΠΗ πι: Μὺ 27:3 παραδιδοὺς | ἀθῷον ΜῈ 15:1 ἑτοιμάσαντες Π 22:70 εἰμι; 
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--- 

Ματτ 21 

ὄψῃ. 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύ- 
ρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, 
καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. ϐ Οἱ 
δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ 

ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεσ- 
τιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν 

κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός 
ἐστι Τ συμβούλιον δὲ λα- 
βόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
τὸν ᾽Αγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς 
ταφὴν τοῖς ξένοις. δ διὸ 
ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾿ΔΎρὸς 
Αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 
9 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 

διὰ ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου 
λέγοντος τ αὶ ἔλαβον 
τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν 

ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, 
10 καὶ [ἔδωκαν]ὶ αὐτὰ εἰς τὸν 
ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ 
συνέταξέν μοι ἸΚύριος.᾽ 

11 Ὁ δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη 
ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" 

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
ὁ ἡγεμὼν 

λέγων 
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿]ου- 

δαίων ; 
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη Τ 

Σὺ [λέγεις.ὶ 
12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι 

αὐτὸν 

1 ΖΘΟΙ 11:13 

ΜῊ πρ: Μύ 27:10 ἔδωκα 11 αὐτῷ | λέγεις ; 

Μακ 16 

Ὀ] Ν 3 , 9. δ 

2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 

ὁ Πειλᾶτος 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἸἼου- 
δαίων ; 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει 
Σὺ [λέχεις.' 
8. καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ 

ΜῈ 15:2 λέγεις; 
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2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐ- 
τοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕρα- 
μεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος 
ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους 
Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα 
αὑτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

8 ὁ δὲ Πειλᾶτος 
ἠρώτησεν αὐτὸν 

λέγων 
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιου- 
δαίων ; 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη 

Σὺ [λέγεις.ὶ 

Τ]ς 28:8 λέγεις ; 
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Ματτ 27 

ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων 
καὶ πρεσβυτέρων 

οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 
18 τότε λέγει αὐτῷ ὁ 

λᾶτος 
Οὐκ ἀκούεις 
πόσα σου καταμαρτυροῦσιν ; 

14 καὶ 
οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα, 
ὥστε θαυμάζειν 
τὸν ἡγεμόνα λίαν. 

Τει- 

Ἀπλδακ 156 

οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπη- 

ρώτα αὐτὸν [λέγων] 
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 

ὃ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, 

“ / 

ὥστε θαυμάζειν 
τὸν Πειλᾶτον. 

{ὍῪ02κὲε 23 

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχ- 
λους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. ὅ οἱ 
δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι 
᾽ ή Δ 4 / 

Ανασείει τὸν λαὸν διδάσκων 
Σο “ ᾿ ; ᾿ 

καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ 
9 , ᾿ 4 ”. , 

ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

ἕως ὧδε. 6. Πειλᾶτος δὲ 
ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ [ὁ] 
ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν, 
7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς 
ολ [ή ε ’ 3 κ᾿ 9 ’ 

ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέ- 
πεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, 
ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ᾿Ἱεροσολύ- 

μοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 

8 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν 
Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ 
3 ε . / , ᾿ -“ 

ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν 
αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον 
ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ γινόμενον. 
ϱ ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις 
ἱκανοῖς" αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρί- 
νατο αὐτῷ. 10 ἱστήκεισαν δὲ 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 
11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν Τ ὁ 
Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύ- 

αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας μασιν 

ΨΗ πιρ: 1 23:11 καὶ 
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Ματι 21 

15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν 
εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν 
ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθε- 

λον. 
10 εἶχον δὲ τότε δέσμιον 

ἐπίσημον 
λεγόμενον Βαραββᾶν. 

17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος 

Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, 

Μαηκ 16 

ϐ Κατὰ δὲ ἑορτὴν 
ἀπέλυεν 

αὐτοῖς 

τοῦντο. 

ἕνα δέσμιον ὃν παρῃ- 

7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς 
μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδε- 
μένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει 
φόνον πεποιήκεισαν. 8. καὶ 
ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο 
αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐ- 
τοῖς. 

ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς λέγων 

Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν 

{ΌὉκὲῈ 23 

περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν 

ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ. 
12 ᾿Εγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε 
Ἡρῴδης καὶ ὁ Πειλᾶτος ἐν 
αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων" 
προὐπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ 
ὄντες πρὸς αὑτούς. 

18 Πειλᾶτος δὲ συνκαλε- 
σάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 

14 εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσ- 
ηνεγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον 
τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν 
λαόν, καὶ ἰδοὺ ἔγὼ ἐνώπιον 
ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον 
ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 
15 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἣ ρῴδης, ἀνέ- 
πεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς' 
καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου 

ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ" 
10 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπο- 
λύσω. 

[Οἵ νν 18, 19, 25 υε6ἱοπ| 

--τ-τ-τ 

1] 23:17 ΑΒΚΙ/ΤΠ 1 ές δα] είο οπι: ΝΟ (αἴΐοιυ ν 19 πμ ντ βίῃ σὰν ου) ΥΥΧΘ ((γ ἴο ές ἑορτὴν 
ἀπολύειν αὐτοῖς ἕνα) Ὁ Ἱέ να οἷς δα ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα; οἱ Μύ 27:15; 
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Ματτ 217 

[τὸν] Βαραββᾶν ἢ ᾿Τησοῦν 
τὸν λεγόμενον Χριστόν ; 
18 ᾖδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον 
παρέδωκαν αὐτόν. 

19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 
τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς 
αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα 
Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, 
πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον 
κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 

20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ἔπεισαν τοὺς ὄχλους 

ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν 

τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. 
[σύ ν 16 αῦονϑθ 

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν 
εἶπεν αὐτοῖς 
Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο 
ἀπολύσω ὑμῖν ; 
οἱ δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν. 
22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος 
Τί οὖν ποιήσω ᾿]ησοῦν 

. / ” : 
τὸν λεγόμενον Χριστόν ; 

λέγουσιν πάντες 
- / 

Ἀταυρωθήτω. 
28 ὁ δὲ ἔφη 

Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέ- 
γοντες 
Σταυρωθήτω. 
24 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι 

ὝῊΗ πρ: [κ 23:23 σταυρῶσαι 

Μαηκ 156 

τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων » 
10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ 
φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν 

[οἱ ἀρχιερεῖς]. 

11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον 

ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 

[Οὐ ν 7 8Ρονο] 

12 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἄπο- 
κριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς 

Τί οὖν ποιήσω [ὃν] λέγετε 
τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ; 
19 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν 
Σταύρωσον αὐτόν. 
14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγει 
αὐτοῖς 
Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν ; 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν 

Σταύρωσον αὐτόν. 

207 
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Ίσκε 23 

18 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεὶ 
λέγοντες Αἷρε τοῦτον, 
ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραβ- 
βᾶν' 

19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ 
γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ 
φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. 
20 πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος 
προσεφώνησεν αὐτοῖς, 
θέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿Ιησοῦν 

21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες 
Σταύρου σταύρου αὐτόν. 
22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν 
πρὸς αὐτούς 

Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος ; 
οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον 
ἐν αὐτῷ" 
παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 
28 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς 
μεγάλαις αἰτούμενοι 
αὐτὸν ἱσταυρωθῆναι], 
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Ματτ 41 

οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον 
θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ 
ἀπεγίψατο τὰς χεῖρας ἱκατέ- 
ναντι τοῦ ὄχλου λέγων 
᾿Αθῷό 9 3 Δ ω .“ τὶ 

Αθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος 
/ νε “ιν ῃ 

τούτου’ ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ 

ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν 
Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ 
ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 

206 τότε 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς 

τὸν Βαραββᾶν, 

τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας 
παρέδωκεν 

ἵνα σταυρωθῇ. 
27 Τότε οἱ στρατιῶται 

τοῦ ἡγεμόνος 
[ ᾿ 

παραλαβόντες τὸν 

εἰς τὸ 
πραιτώριον 
συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 

28 καὶ [ἐκδύσαντες 
χλαμύδα κοκκίνην 

περιέθηκαν αὐτῷ, 

29 καὶ πλέξαντες 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
3 , ᾽ ἢ “ αν 

ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ 
"ἢ , 3 “Ὁ “Ὁ ᾽ “Ὁ 

καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
καὶ γονυπετήσαντες 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ 

᾿Ιησοῦν 

1 μας 
αυτον 

Μαπκ 16 

16 ὁ δὲ Πειλᾶτος 

βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν 
ποιῆσαι 
9 , ᾽ “Ὁ 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς 

τὸν Βαραββᾶν, [ΟΙ ν 7 αρονε] 

καὶ παρέδωκεν 
τὸν ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας 

ἵνα σταυρωθῇ. 
16 Οἱ δὲ στρατιῶται 

ἀπήγαγον αὐτὸν 
ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν 
πραιτώριον, 
καὶ συνκαλοῦσιν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 
17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν 

πορφύραν 
καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 
πλέξαντες 
ἀκάνθινον στέφανον" 

18 καὶ ἤρξαντο ἀσπώζεσθαι 

αὐτόν 

Ίσκε 28 

καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. 
94 καὶ Πειλᾶτος ἐπέκρινεν 
γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν" 

25 ἀπέλυσεν δὲ 
Ν Δ / ᾿ { 

τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον 
βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν 

ᾖτοῦντο, 
π Ὶ 9. “Ὁ 

τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν 
παρέδωκεν 

τῷ θελήματι αὐτῶν. 

....ήἹὙὭἧἤᾖ4ᾖἅουὓἘκ
οἥο ο θοῬῬθθθθνἍππ- 

Η πι: Μί 27:24 ἀπέναντι | τοῦ δικαίου 

Μύ 27:98 ἐκδύσαντες χ᾽ ἢ ΝΑΤΙΝΥΥΘ [Ὁ βαἩ «οΡ αἱ ΡΙ6Γ; ἐνδύσαντες ΒΗ 157. 5 ἰὺ 

25 ἐνδύσαντες 

φραγελλώσας: Ὦ 1 ἰῦ 58. τὸν δὲ ᾿]ησοῦν φΦραγελλώσας παρέδωκεν 
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Ματιτ 217 

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες 
Χαῖρε, βασιλεῦ! τῶν ᾿οι- 

δαίων, 
90 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν 
ἔλαβον τὸν κάλαμον 

καὶ ἔτυπτον 
ο Ἁ ᾽ [ο 

εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

51 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
᾿ , ΄ λῚ μα / 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα 
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 

αὐτοῦ, 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

118. 

ΜαΑττ 27:52-560 

Ἐξερχόμετοι δὲ 
εὗρον ἄνθρωπον 
Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα" 

τοῦτον ἠγγάρευσαν 
ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

Μαπκ 16 

Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν ᾿Ιου- 

δαίων" 

19 καὶ ἔτυπτον 
αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ 
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, 
καὶ τιθέντες τὰ γόνατα 

προσεκύνουν αὐτῷ. 
20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν 
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 

αὐτοῦ. 
Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν 

ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν᾽" 

ΤΗΕ ΟΒΌΟΙΕΙΧΙΟΝ ΟΕ ΦΕΒῸΞ 

Μλαηκ 156:21-41 

καὶ 
ἀγγαρεύουσιν παράγοντά 
τινα Σίμωνα Ἰυρηναῖον 
ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, 

Ἁ ’ Ε) , " 

τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 

Ῥούφου, 

ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

Ίσκε 23:20-40 

Καὶ ὡς [ἀπήγαγον] αὐτόν, 

ἐπιλαβόμενοι 
Σίµωνά τινα Κυρηναῖον 
ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ 

ἐπέθηκαν αὐτῷ 
τὸν σταυρὸν φέρειν 

ὄπισθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
27 ᾿Ηκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ 
πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν 

αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν 

αὐτόν. 28 στραφεὶς δὲ πρὸς 
αὐτὰς ᾿Ιησοῦς εἶπεν Θυ- 
γατέρες ᾿Ιερουσαλήμ, μὴ κλαί- 

ετε ἐπ᾽ ἐμέ: πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς 
κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 
ὑμῶν, 29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται 

ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακά- 
ριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι 
αἱ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ 

.-.ι.ι..ι τι ι͵ι΄΄ἷἽἝἽ΄5}ὙὟἵΓ}ὉὖἽ““ἝἽἿἷἝἷΠτΠρπτ-τπ0}2}εε:'ο“----΄΄΄΄“΄πτπ|ι;7ΡῇΤΪτὲ--ς-5ᾶνῳω.ῦ“ςῬ“--- 

ΜῊ πρ: ΝΤ 27:29 ὁ βασιλεὺς 1] 23:26 ἀπῆγον 
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ΜΑττ 21 

[Ο΄ ν 38 Ρρε]οπ] 

898 Καὶ ἐλθόντες 
εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά, 
ὅ ἐστιν 
Κρανίου Τόπος λεγόμενος, 
84 1’ ἔδωκαν᾽) αὐτῷ “πιεῖν 
5 ᾽) Ἰ «ές ο 2) οἶνον) μετὰ “χολῆς µεμιγ- 

μένον" καὶ 
{ ᾽ 9 , “Ὁ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 

85 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν 
[Ο΄ ν 98 Ρε]οπ] 

Σε διεμερίσαντο 
αμ ερ 3, ᾽ “ τὰ ἱμάτια᾽᾽ αὐτοῦ 

“ 27 “βάλλοντες κλῆρον, 

80 καὶ καθήμενοι 
ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

[Οἱ ν 41 Ῥο]ονγ] 

[Οὐ ν 42 Ῥο]οπ] 

Μαπκ 16 

[Ο΄ ν 27 Ρροε]οπ] 

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν 
µ αἴ ΑἿ ϑ / 

ἐπὶ τὸν Γολγοθὰν τόπον, 

ὅ ἐστιν [μεθερμηνευόμενος! 
Κρανίου Τόπος. 

23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
ἐσμυρνισμένον οἶνον, 

ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 
24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν 

[Οὐ ν 27 ρε]οπ] 

καὶ Σ΄ διαμερίζονται 
τὰ ἱμάτια᾽᾽ αὐτοῦ, 
(ἐ βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ” 
τίς τἰ ἄρῃ. 
25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη 
καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 

[σέ ν 81 ρο]ον] 

[ΟΙ ν 82 Ρο]οπ] 

σκε 28 

οἱ οὐκ ἔθρεψαν. 80 τότε ἄρ- 
ἕονται 3΄' λέγειν τοῖς ὄρεσιν 
Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τοῖς 
βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς" 
81 ὅτι εἰ ἐν Τ ὑγρῷ ξύλῳ 
ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ 
τί γένηται; 
852 Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι 
κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναι- 
ρεθῆναι. 

858 Καὶ ὅτε ἦλθαν 
ἐπὶ τὸν τόπον 

τὸν καλούμενον ΚΚρανίον, 

ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν 
καὶ τοὺς κακούργους, 
ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν 
ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 
84 [ὸ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν 
Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ 

οἴδασιν τί ποιοῦσιν. ]} 
Σ6ἐδιαμεριζόμενοι) δὲ 
ἱμάτια αὐτοῦ 

ἔβαλον κλῆρον. 

{ 
“τὰ 

85 καὶ ἱστήκει ὁ λαὸς 
4 ἐβεωρῶν. 
ἐξεμυκτήριζον) δὲ καὶ οἱ 
ἄρχοντες λέγοντες 
"Ἄλλους ἔσωσεν, 
σωσάτω ἑαυτόν, 
εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς 
τοῦ θεοῦ, ὁ ἐκλεκτός. 

. ή νρ1ήήΠϊ(“ῆσ 4 θθθ--- 

.05 69(65):21 105 22(51):315 3Ἠος 10: 8 «Ρς 22(21}:7 
οι ἾἹΙἔή ή θθθ--------------- 

ΜῊ πρ: Μύ 27:55 βαλόντες 

ΤΙΣΙ ἘΔ ὁ δὲ Ίπαο- .-.- 
2 τηΐη 3 ἰὖῦ ΒΥ1 βῖη βϑ ἢ οοΡ εἴο οπι 

ΜΑΕΊΙ5:22 μεθερμηνευόμενον 
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Ματι 27 

[Οὐ ν 45 Ρε]οπ] 

[ΟΥ̓ ν 40 Ροἱον] 

87 καὶ ἐπέθηκαν 
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
τὴν αἰτίαν αὐτοῦ 

γεγραμμένην 
ΟΥΤΟΣ ἘΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ 
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ 101- 
ΔΑΙΩΝ. 
38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὖ- 

τῷ δύο λῃσταί, 
εἷς ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 
39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι 
ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
1 κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 

αὐτῶν); 
40 καὶ λέγοντες 
ὋὉ καταλύων τὸν ναὸν 
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδο- 

μῶν, 
σῶσον σεαυτόν" 
εἰ υἱὸς [εἶ τοῦ θεοῦ), 
κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
41 ὁμοίως [καὶ] οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐμπαίζοντες 
μετὰ τῶν γραμματέων 

καὶ πρεσβυτέρων 
ἔλεγον 
42 λλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι" 

βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστιν, 

Μάακκ 16 

[ΟΥ̓ ν 86 Ρρε]οπ] 

[Οἵ ν 80 Ρρε]ον] 

20 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ 

τῆς αἰτίας αὐτοῦ 
ἐπιγεγραμμένη 

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ- 
ΔΑΙΩΝ. 
27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν 
δύο λῃστάς, 
ἕνα ἐκ δεξιῶν 
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 
29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι 

ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
14 κινοῦντες τὰς κεφαλὰς" 
αὐτῶν 
καὶ λέγοντες Οὐὰ 
ὁ καταλύων τὸν ναὸν 
καὶ οἰκοδομῶν [ἐν] τρισὶν 

ἡμέραις, 
80 σῶσον σεαυτὸν 

καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
51 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
3 [4 3 ᾽ { 

ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους 
μετὰ τῶν γὙραμματέων 

ἔλεγον 
ἤΛλλους ἔσωσεν, 
- " 
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι" 

852 ὁ χριστὸς 
« 

ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 

Ίσκε 23 

90 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ 
οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, 

2. ὄξος” προσφέροντες αὐτῷ 
87 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ 
ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, 
σῶσον σεαυτόν. 
858 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ 
ἐπ᾽ αὐτῷ 

ϱ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΙΥ- 

ΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ,. 
[ΟΙ νν 32, 330 αβονθ] 

[Οἵ ν 37 αβρονο] 

[ΟΙ ν 85 αΡογθ] 

[Οἱ ν 85 αβροτθ] 

[Οὐ ν 57 αβονγε δηα Ῥ8ΓΔ8]1615] 

5 22(21):7; 109(108) :25 35 69(68):21 

ΔῊ πι: ΝΤΟ 27:40 θεοῦ εἶ 

ΜΚ 15:25 ΝΑΒΟΞΡΟΣ 1 ἰῦ 5ντ βίη 5880 οἷς οὔ; Ε1)ΔΘ 5 ένα «ΟΡ Ρ65}} οἷς θά καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ 
ἡ λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη (Ίδα 53:12, 1 22 :37) 29 καὶ οἰκοδ. νυν Β10], 3 Ὁ 58 (ῸΡ Ρο8Ἡ οἵς; 
οἰκοδ. αἴῦδι. ἡμέραις ΛΟ ΧΔΘ αἱ ΡἱοΓ --- ἐν τρισὶν ἢ ΒΟΙ,ΧΔ 8 ἰῦ νβ ϱ0Ρ 5ΥΓ 5ἰπ ἃ] ΡΙ6Γ; τρισὶν Α Ώκθ 
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Ματτ 21 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυ- 

ροῦ 
| 

καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

48 1““πέποιθεν ἐπὶ [τὸν θεὀν], 
ε / ᾽) - ἔτ Ἐν / ᾿ 
ῥυσάσθω" νῦν “εἰ θέλει αὐ- 

.}) Ἂν ῃ ω 
τόν. εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ 
εἰμὶ υἱός. 

᾿ 44 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ 
οἱ συνσταυρωθέντες 
σὺν αὐτῷ 

᾿ / ᾽ / 

ὠνείδιζον αὐτόν. 

45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης. 

40 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν 
ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ με- 

γάλῃ λέγων 
24 λωί ἐλωί λεμὰ σαβαχ- 

θανεί ;᾽ 
τοῦτ᾽ ἔστιν 
Θεέ μου θεέ μου, 
ἵνα τί µε ἐγκατέλιπες ; 

Νῖαηκ 15 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυ- 

ροῦ, 
ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. 

καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι σὺν 
αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν. 

388 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης 

σκότος ἔγένετο 
ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης. 

84 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ 
ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ με- 

γάλῃ 
246 Ἠλωί ἐλωί λαμὰ σαβαχ- 

θανεί ;) 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον 
(Ὁ θεός μου [ὁ θεός µου], 
εἰς τί ἔγκατέλιπές µε; 

ῪὉ Κα 28 

39 Εἷς δὲ τῶν κρεµασθέντω) 
κακούργων 
ἐβλασφήμει αὐτόν 

. ᾿" 1 ο τε , " 

Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός; 
Γεν Ἁ Α ε “Ὁ 

σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 
40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος 
5. “ ᾽ “ ” ᾿ , 

ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ 

φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν 
τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ 
ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ 
ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν᾽" 
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 
42 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ, 

/ , .“ ” με 
μνήσθητί µου ὅταν ἔλθῃς "εἰς 
τὴν βασιλείαν! σου. 48 καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμήν σοι 
λέγω, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ 
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
44 Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη 

καὶ σκότος ἐγένετο 
ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης 
45 τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος, 

. . ιὕςὓς-ς-ὐυυύήήθ ος ὥς θθθθθθθθθθθθθθθθθὔὔ- 

1 Ρς 22(21):8 

ἍΗ της: Μι 27:43 τῷ θεῷ 

Μι 27:45 ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν: ΟΠ] Χ 2458. 1 Τό 

1Ρς6 22(21):1 

ΤῸ 23:42 ἐν τῇ βασιλείᾳ 
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Νίαττ 217 

47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκό- 

των ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι 

Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 
48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ 
αὐτῶν 
καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε 
τς ὄξους 

καὶ περιθεὶς καλάμῳ 
“ἐ πότιζεν᾽᾽ αὐτόν. 
49 οἱ δὲ λοιποὶ [εἶπαν 
"Αῴες ἴδωμεν 

εἰ ἔρχεται ᾿Ηλείας 
σώσων αὐτόν. 
[ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην 
ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, 
καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα.]} 

[Ο΄ ν 51 Ρε]ου] 

1 

50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ 

ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 

51 Καὶ ἰδοὺ 
τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 

ἐσχίσθη 
3 " ᾿ " « 

[ἀπ᾽] ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, | εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ 
πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ 

τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ 
πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμηµέ- 
νων ἁγίων ἠγέρθησαν, δ8 καὶ 
ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων 
μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλ- 

θον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ 
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

Μακ 18 

85 καί τινες τῶν ἱπαρεστη- 

κότων, ἀκούσαντες ἔλεγον 

Ἴδε ᾿Ηλείαν φωνεῖ. 
850 δραμὼν δέ τις 

γεμίσας σπόγγον 

144 ὄξους" 
περιθεὶς καλάμῳ 
Κον 17 τὸ 

ἐπότιζεν΄΄ αὐτόν, 

λέγων 
Ἔλφετε ἴδωμεν 

3 ” 3 / 

εἰ ἔρχεται ᾿ΠΗλείας 
καθελεῖν αὐτόν. 

[Οἵ ν 38 Ροἱου] 

87 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην 

ἐξέπνευσεν. 

58 Καὶ 
τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 

ἐσχίσθη 

χ0υκξε 23 

[Οἵ ν 86 αβθονο] 

ἐσχίσθη δὲ 
τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 

μέσον. 

40 καὶ 
φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
Πάτερ, “΄“εἰς χεῖράς σου 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου" 
τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 

[Οὐ ν 45ὺ αὐονε] 

... ῑήἧ «θέ 

ΡῈ 60(05) 191 

ΜῊ πὰρ: ΝΤ 27:49 ἔλεγον 

Μι 27:49 ἄλλος... .. 

2Ῥο 31(30):5 

ΜῈ 15:35 ἑστηκότων 
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Μαπτ 217 

54 ὋὉ δὲ ἑκατόνταρχος 
καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ τηροῦντες 
τὸν ᾿]ησοῦν 
ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὰ γινόμενα 

ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες 

᾿Αληθῶς 
[θεοῦ υἱὸς] ἦν οὗτος. 

55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες 
πολλαὶ 
᾽ Α , ΄ς΄' 

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι͵ 

.“ 3 / 1 ἴω 

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ 
3 Α ια) / 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
διακονοῦσαι αὐτῷ' 

56 ἐν αἷς 
Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου 
καὶ ᾿ῬΙωσὴφ᾽) μήτηρ 
καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβε- 

δαίου. 
[Οὐ ν 65 ἃρονυθ) 

ἦν ΙΜαρίαὶ ἡ 

119. 

Μαπττ 27:57-Ὁ1 

Ὀψίας δὲ γενομένης 
[σ΄ ν 62 Ῥο]ον] 

ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 

Ίκε 28 

47 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχη: 

Μαηκ 16 

39 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρἰων 
ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 

ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν : 
τὸ γενόμενον ! 
ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων 

Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
δίκαιος ἦν. 
48 καὶ πάντες οἱ συνπαρα: 
γενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεω- 
ρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ 

γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη 
ὑπέστρεφον. ; 

49 1““ἱστήκεισαν᾽᾽ δὲ πάντες 
““οἱ γνωστοὶ αὐτῷ 
“ἀπὸ μακρόθεν,᾽" 
καὶ 1 γυναῖκες 
αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ 
ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας, 

εἶπεν 
᾿Αληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
υἱὸς θεοῦ ἦν. 

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες 

9 Δ / “ 

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 

[σεν 41 Ρε]οπ] 

ὁρῶσαι ταῦτα. 

ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ ἡ Μαγ- 
δαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆτος μήτηρ 
καὶ Σαλώμη, 

41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ] Οἱ ν 49 ΔΡον6)] 
ἠκολούθουν αὐτῷ 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συνανα- 
βᾶσαι αὐτῷ εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα. 

ΤΗΕ; ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ ΖΦΕ5ῸΒ 

Μαηκ 16δ:42-47 

Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, 
ἐπεὶ ἦν παρασκευή, 
ὅ ἐστιν προσάββατον, 
48 ἐλθὼν 
Ἰωσὴφ Τ ἀπὸ 'Αριμαθαίας 

Ίσκε 23:50-506 

[Οἱ ν 54 Ῥο]ον] 

Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
ὀνόματι ᾿Ιωσὴφ 

1Ῥ5 88(87):8; 38(97):11 

ΜῊ πρ: Μί 27:54 υἱὸς θεοῦ 56 Μαριὰμ | ̓ Ιωσῇ ΜικΚ 15:45 ὁ 11ς 28:49 αἱ 
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ΤΗΕ δΌΟΡΕΕΠΙΝΕ ΑΝΡ ῬΕΑΤΗ ΟΡ υΕϑδυῦυϑδ 8179 

Ματι 21 

ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 

ν ᾽ ᾿ 

τοὔνομα ᾿Ιωσήφ, 

ὃς καὶ αὐτὸς 

Ιἐμαθητεύθηὶ τῷ Ἰησοῦ" 
δ8 οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πειλάτῳ 
ἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ. 

/ « Ὁ 

τότε ὁ Πειλᾶτος 

ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 

59 καὶ 
λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ [.ν] σινδόνι 
καθαρᾷ, 
00 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ 
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ 
ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, 

καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν 

τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν 
(σέν 62 Ῥε]ον] 

61 Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ 
Μαγδαληνὴ 

ὝΨΗ πιρ: Μι 27:57 ἐμαθήτευσεν 

Μάαπκ 18 

εὐσχήμων βουλευτής, 

[Οἱ ν 438α αρονε] 

ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

τολμήσας εἰσῆλθεν 
Δ . ἴω 

πρὸς τὸν Πειλᾶτον 

καὶ ἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ. 
44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν 

εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσ- 
καλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ [ἤδη) 
3 , ο Ν ο 3 ᾿ 

ἀπέθανεν 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ 

τοῦ κεντυρίωνος 
ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ 
, / 

]Ἰωσήφ. 
40 καὶ ἀγοράσας σινδόνα 

καθελὼν αὐτὸν 

ἐνείλησεν τῇ σινδόνι 

καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνήματι 
ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας. 

καὶ προσεκύλισεν λίθον 
ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 

[Οὐ ν 42 αὐονο] 

47 Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδα- 

ληνὴ 

ΜᾷΕκΊ15δ:44 πάλαι 

9050 

1 ]ς 93:50 ἀγαθός,- δίκαιος 

Τσκε 28 

βουλευτὴς ὑπάρχων, 

ἀνὴρ [ἀγαθὸς καὶ δίκαιος,--' 
51 οὗτος οὐκ ἦν ἵσυνκατατεθει- 
μένος] τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει 
αὐτῶν,-- 

Ν « ’ 

ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας 
πόλεως τῶν ᾿Ἰουδαίων, 

[Οἵ ν 50 αβογε] 

ὃς προσεδέχετο 
Ἁ [ή Ὁ“ Ὁ“ 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

52 οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πειλάτῳ 
ἠτήσατο 
τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ, 

69 καὶ 
καθελὼν 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, 

καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνήματι 

λαξευτῷ 
οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 

54 Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, 
Η , ( ΓΟ: 

καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 

δῦ Κατακολουθήσασαι δὲ 
αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν 
συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλι- 
λαίας αὐτῷ, 

51 συνκατατιθέμενος 



8179 ΤΑῚ ΡΑΥ͂ΘΊΙΝ ΒΠΕΟΡΑΙΒΜ 

Ματτ 21 

καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 

καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 

Μάαβκ 156 

καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιωσῇτος 
ἐθεώρουν 

ποῦ τέθειται. 

ΠΙαηκ 16:1] 

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου 

[ἡ] 
Μαρία ἡ 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

[τοῦ Ἰακώβου καὶ 

Σαλώμη 

ἠγόρασαν ἀρώματα 

ἵνα ἐλθοῦσαι 

(8181) 
ἀλείψωσιν αὐτόν. 

Ίσκε 283 

ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον 
καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, 

56 ὑποστρέψασαι δὲ 
ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. 

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύ- 
χασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, 

1960. ΤΗΕ ΜΨΑΤΟΗ ΑΤ ΤΗΕ ΡΘΕΡΌΤΟΗΒΕ 

Ματτ 2τ:02-06 

ΓοῚ ᾽ Γὰ « 3 ΝῚ δὰ µ ᾿ , « 3 “ 3 ε 

Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι πρὸς [Πειλᾶτον 
ων ”’ ΄“ 

εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐἔγείρομαι" 
65 λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι 

04 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 

ια ἴω ε ᾿ 

ἐκεῖνος ὁ πλάνος 

τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ Τ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν 

τῷ λαῷ 
65 ἔφη Τ αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος 
06 οἱ δὲ 

κουστωδίας. 

, 

πορευθέντες σφραγίσαντες 

'Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 
᾿ / : ε 2 / ᾿ 
Ἔχετε κουστωδἰαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 

ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον τὸν λίθον μετὰ τῆς 

ὝΗ πισ: Μύ 27:04 αὐτοῦ 056 δὲ 
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ΡΑΒΤ' ὟἹ 

ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕΒΊΙΝ ΙΕΕΌΡΑΙΕΜ ΑΝΡ 6ΑΙΠΕΕ 

181. 

Νπαττ 28: 1-10 

Ὀψὲ δὲ σαββάτων, 

τῇ ἐπιφωσκούσῃ 
᾿ / { 

εἰς µίαν σαββάτων, 

ἦλθεν 
ΓΜαρία! ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 

5. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο 
µέγας' ἄγγελος γὰρ Κυρίου 
καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσ- 
ελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον 
καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 
8 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς 
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 
λευκὸν ὡς χιὠν. 4 ἀπὸ δὲ 
τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν 

οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν 

ὡς νεκροί. 

ΤΗΕ ΕΕΡΓΒΒΕΟΤΙΟΝ ΜΟΆΝΙΝα 

Μαηκ 16:1-5 [9-11] 

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαβ- 

βάτου 

[ἡ] Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ ἱτοῦ] ᾿Ιακώβου 
καὶ Σαλώμη 
ἠγόρασαν ἀρώματα 
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 
2 καὶ λίαν πρωὶ “ 

[τῇ] μιᾷ τῶν σαββάτων 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον 
[Οἱ νὶ 1 αβονε] 

[ἀνατείλαντος! τοῦ ἡλίου. 

[Ον 10 αΏογε] 

[Ὁ νν 4, δ ο]οπ] 

8 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς 
Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον 

ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; 

Ίσκε 24:1-12 

Πισκε 29: 5θα] 

ὑποστρέψασαι δὲ 

[Ο΄ ν 10 ροε]ον] 

ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. 

(8119) 

τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων 
ὄρθρου βαθέως 
ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν 

φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώ- 
ματα. 

ΜῊ πιρ: Μύ 28:1 Μαριὰμ ΜῈ 10:2 ἀνατέλλοντος 

507 



8181 ΑΡΒΡΗΕΗΑΚΑΝύ6ΗΡ ΙΝ «ΒΙΕΟδΑΙΗΜ ΑΝ) ΟΑΙ ΓΒΕ 

Ματτ 28 

[Οὐ ν 20 αβρονθο] 

[Οἱ νν 2, 3 αρογο] 

δ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος 
εἶπεν ταῖς γυναιξίν 
Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, 
οἶδα γὰρ ὅτι ᾿]ησοῦν 
τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε; 

᾽ ” 

ϐ οὐκ ἔστιν ὧδε, 
ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν' 

δεῦτε 
ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο 
7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι 
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

η 
οτι 

Μακ 16 

4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν 
ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος, 

ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 
δ καὶ [εἰσελθοῦσαι! εἰς τὸ 
μνημεῖον 

εἶδον νεανίσκον 
καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς 
περιβεβλημένον στολὴν λευ- 

κήν, 
καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

ὁ ὁ δὲ 
λέγει αὐταῖς 
Μὴ ἐκθαμβεῖσθε' 
Ἰησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν 
ἐσταυρωμένον" 

ἠγέρθη, 
οὐκ ἔστιν ὧδε' 

ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν" 
7 ἀλλὰ ὑπάγετε 
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

καὶ τῷ Πέτρῳ 
᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, ] ὅτι 

10 κῈ 34 

2 εὗρον δὲ 
τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον 

ἀπὸ τοῦ μνημείου, 

8 εἰσελθοῦσαι δὲ 

οὐχ εὗρον τὸ σῶμα 
[[τοῦ κυρίου ᾿Ἰησοῦ]. 
4 καὶ ἔγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσ- 
θαι αὐτὰς περὶ τούτου 

αἱ ᾽ δ ᾿ / 

καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο 
ἐπέστησαν αὐταῖς 
ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 

δ ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν 
καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα 
εἰς τὴν γῆν 

ΗΝ Ὶ ᾽ / 

ειπαν προς αυτας 

Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα 

μετὰ τῶν νεκρῶν ; 
ϐ [οὐκ ἔστιν ὧδε, 
ἀλλὰ ἠγέρθη.]] 

μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν 
ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέ- 
γων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 
σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

ΝῊ πιρ: ΝΤΚ 16:5 ἐλθοῦσαι 

ΤΉ: 6 οὐ... ἠγέρθη: οπι Ὦ ὃ ἵϊ 
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ΤΗΕ ΠΕΡΟΟΠΠΕΕΟΤΙΟΝ 

Ματτ 28 

καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς 
εἰς τὴν Ταλιλαίαν, 
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε' 
ἰδοὺ [εἶπον ὑμῖν. 
8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ 
ἀπὸ τοῦ μνημείου 
μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς µε 

γάλης 
ἔδραμον 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ. 

ἔκστασις" 

ἐφοβοῦντο γάρ᾽ 

Νῖαηκ 16 

Προάγει ὑμᾶς 
εἰς τὴν Ταλιλαίαν᾿ 
᾿ ἴα ᾿ 3 ” 

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, 
καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 
8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον 
ἀπὸ τοῦ μνημείου, 
εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ 

ΜΟΠΝΙΝά δ181 

Ὺὕκεὲ 24 

αἱ ᾽ ΑἹ ᾽ ᾿ ἡ 

καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, 

κ ἘΞ ἃἙ 

9 [᾿Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ 
σαββάτου 

9 καὶ ἰδοὺ ᾿Ιησοῦς ὑπήντησεν 

αὐταῖς 

ἐφάνη πρῶτον 
Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, 
παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαι- 
μόνια. 

λέγων Χαίρετε: αἱ δὲ προσ- 
ελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν 
αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς 
ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε: 

ὑπάγετε 

ἀπαγγείλατε 
τοῖς ἀδελφοῖς μου 

10 ἐκείνη πορευθεῖσα 

ἀπήγγειλεν 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις 

8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων 
αὐτοῦ, 
9 καὶ ὑποστρέψασαι 
[ἀπὸ τοῦ μνημείου] 
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 
τοῖς ἕνδεκα 
καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 

πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν᾽" 

ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλι- 
λαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 

[σύ ν 1 αθονο] [Οὐ νν 1, 9 αβονθ] 

[ον 7 αβονε] 

10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ 

Μαρία καὶ ᾿Ἰωάνα καὶ Μαρία 
- ᾽ ει κ ῃ « η ἡ ᾿Ιακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ 
σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς 
ἀποστόλους ταῦτα. 

πμ αρ ΝΕ ΘΙ το... Οὔ 

Νικ 16:90--20 νὴ ΔΑΟΟΥΝΘ Ι νῷ 5ντ ος Ρε5ῃ αἱ Ρίο; ΝΕ 1 ἰὉ 5.1 βίη οἷς οπι; ΠΨ 099. 01132 Πανο 
θοῦ {πο Τιοπς απα Ἀπογυ ΟοποΙδίοη5, οὗ Ρ. 510 Τ,]ς 34:9 ἀπο τοῦ μνημείου: ΟΙ Ὁ 6 ἰΐ αγπι. 
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δ181 ΑΡΡΕΑΚΑΝΟΕῈΒΊΙΝ σε ΚΟυΒΑ ΕΜ ΑΝΡ ΟΑΠΠΜΕΕ 

ΜΙ ΆΑκκ 16 ῪᾺκΚὰ 24 

11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ 
Χο { εἰ .5 3 τρ) 

καὶ ἐθεάθη ὑπ΄ αὐτῆς 
11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐ- 
τῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα 
ταῦτα, 

ἠπίστησαν.] καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 
19 Το δὲ Πέτρος ἀνασ- 

τὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον᾽ 

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ 
ΣΩ) / 5 . σα 
ὀθόνια μόνα καὶ ἀπῆλθεν 
πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ Ύε- 
γονός.[ 

189. ΤΗΕ ΕΒΡΟΒΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΤΟΗ 

Ματτ 28:11--15 

Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγει- 

λαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 19 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέ- 
/ 3 Α ᾿»' ο) , Γὼ 

ρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις 19 λέγοντες 

Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων" 

14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο [ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνου: 
, / - 3 

ποιήσομεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες Τ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ ἴ[διε- 

φημίσθη! ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον [ἡμέρας]. 

183. ΤΗΕ ΜΑΙΚ ΤΟ ΒΜΜΑΌΞ 

[ΜΑαακ 16:12, 19] 0Ὺ.κκ 24: 19-95 

[Μετὰ δὲ ταῦτα 
δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν] Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν 

ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ 
πορευομένοις εἰς ἀγρόν" ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην 

ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα 
ἀπὸ ᾿Ιερουσαλήμ, ἧ ὄνομα 
Ἐμμαούς, 14 καὶ αὐτοὶ ὠμί- 
λουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάν- 

των τῶν συμβεβηκότων τού- 
των. 1δ καὶ ἔγένετο ἐν τῷ 
ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν 

[καὶ] αὐτὸς ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας 
συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16 οἱ 

νσο. ΕΘ τ ΞΡ ΣΒ αν υϑ πε ο ο αν Θ᾿. 
ΜῊ πὰρ: Μύ 28:14 ὑπὸ 15 τὰ | ἐφημίσθη 

11κ 94:19 Ὁ δὲ. . .. γεγονός (1ο 20:6, 7, 10) να ΧΑΒΙΝΧ0 αἱ ρίο; οπ Ὁ 4 01 νς 
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ΤΗΕ ΨΑΙΚ Το ΕΜΜΑΟΣ 8189 

ΤΌ κῈ 24 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 

τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 

17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντι- 
βάλλετε πρὸς ἀλλήλους περι- 
πατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν 
σκυθρωποί. 18 ἀποκριθεὶς δὲ 
εἷς ὀνόματι Κλεόπας εἶπεν 
πρὸς αὐτόν Σὺ μόνος πα- 
ροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ 
οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν 
αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ; 
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ 
Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς 
ἔγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνα- 
τὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναν- 
τίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ, 20 ὅπως τε παρέδω- 
καν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανά- 
του καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι 
αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσ- 
θαι τὸν Ἱσραήλ' ἀλλά γε 
καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην 
ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ οὗ 
ταῦτα ἔγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ 
γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέσ- 
τησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρ- 
θριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον 28 καὶ 
μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ 
ἦλθαν λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν 
ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ λέγου- 
σιν αὐτὸν ζῇν. 24 καὶ ἀπῆλ- 
θάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως 
καθὼς αἱ γυναίκες εἶπον, 
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 25 καὶ 
αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ὦ 
ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ 
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[Μαακ 16] Ίιοκε 24 

τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
ἐλάλησαν οἱ προφῆται 
20 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν 
τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς 

τὴν δόξαν αὐτοῦ; 217 καὶ ἀρξά- 
μενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ 

πάντων τῶν προφητῶν διερ 

μήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις 
ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν 
κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ 
αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώ- 
τερον πορεύεσθαι. 29 καὶ 
παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες 
Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς 
ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν 
ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν 

τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 

90 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατα- 
κλιθῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν 
λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν 

καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς 
81 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐ- 
τόν. καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγέ- 
νετο ἀπ᾿ αὐτῶν. 39 καὶ 
εἶπαν πρὸς ἀλλήλους. Οὐχὶ 
ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν Τ 

ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, 
ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 

18 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες 88 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερου- 
σαλήμ," καὶ εὗρον ἠθροισμέ- 
νους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν 
αὐτοῖς, 84 λέγοντας ὅτι ὄν- 
τως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὥφθη 
Σίμωνι. 

ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" 85 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ 
ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐ- 
τοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 

ΜΗ ΠῚ: Τ]ς 24:35 ἐν ἡμῖν 
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ΤΗΕ ΑΡΡΕΑΝΑΝΟΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΕΙΗΕΗΥΕΝ ΙΝ ΕΡΠπΡΑΙΙΕΜ 

184. 

8184 

ΤΗΕ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕΙΠΕΝΕΝ ΙΝ ΦΕΕΌΒΑΙΕΜ, ΑΝῸ ΤΗΕ 
ΟΟΜΜΙΡΡΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ, ΏΙΒΟΙΡΙΙΕΒ (οκ) 

[Μληκ 16:14] 

[ Ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις 
αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, 

καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν 
αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν 
ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν 
ἐγηγερμένον [ἐκ νεκρῶν] οὐκ 
ἐπίστευσαν. ]] 

30ἷκε 24:00-49 

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων 
αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν 
[καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη 
ὑμῖνῃ. 387 ἱπτοηθέντες) δὲ 
καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν 
πνεῦμα θεωρεῖν. 

38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ 
τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν 
ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 

99 ἴδετε τὰς χεῖράς µου καὶ 
τοὺς πόδας µου ὅτι ἐγώ εἰμι 

2 αρα ῃ ῃ ᾿ 
αὐτός. ψηλαφήσατέ με καὶ 
ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ 
3 , ᾽ ” , ᾿ 

ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεω- 
ρεῖτε ἔχοντα. 40 [καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας 
καὶ τοὺς πόδας.] 41 Ἔτι δὲ 
ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν 

᾽ ο) ” / / 

αὐτοῖς Ἐχετέτι βρώσιμον 
ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν 
αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος" 
48 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν 
ἔφαγεν. 

44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 
Οὗτοι οἱ λόγοι µου οὓς ἐλά- 
λησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν 
ὑμῖν, ὅτι δε πληρωθῆναι 
πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ 
νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προ- 
Φήταις καὶ ΝΨαλμοῖς περὶ 
ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐ- 
τῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι 
τὰς γραφάς. 40 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται 

ΜῊ πι: 1 24:37 θροηθέντες 
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194 ΑΡΡΕΑΓΑΝΟΕΦ ΙΝ ΕΕΌΦΡΑΙΕΜ ΑΝΡ άΑΙΗΙΙΒΕ 

''...... ὔἶήὕἹἃὑθθθθήῬῬθθθω-----
-- 

Ίκε 24 

παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀνασ- 
τῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν 
[εἰς] ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς 
πάντα τὰ ἰἔθνη, ἀρξάμενοι 
᾽ δ᾽ ᾽ Ψ ο ε αν 1 

ἀπὸ ᾿Ἱερουσαλήμ' 48 ὑμεις 
µάρτυρες τούτων. 49 καὶ ἰδοὺ 
3 δὶ .} , Α 3 

ἔγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαΎ- 
ο ᾽ 

γελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ 
ὑμᾶς ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν 
τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ 
ὕψους δύναμιν. 

186. ΤΗΕ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕἸΙΕΝΕΝ ΙΝ ἀΑΠΠΤΕΕ, ΑΝΡ ΤΗΕ 

ΟΟΜΜΙΒΡΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ, ΡΙΡΟΙΡΙΗΕΡ (ΜαΑττ) 

Ματτ 28:106-20 [Μαηκ 16:15-15ῇ 

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἔπο- 
ρεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς 
- ᾿ “Ὁ Δ 3 / 

ὁ Ἰησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ 
3 ’ ΄ Δ 

ἐδίστασαν. 15 καὶ προσελ- 
θὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς 
λέγων [{Ὺ])μὼε 10:22α] 

“᾿υδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία “Πάντα μοι παρεδόθη 

ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς ὑπὸ τοῦ πατρός µου, (ὃ102) 

[καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
19 πορευθέντες οὖν Πορευθέντες 

εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα 

μαθητεύσατε κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον 

πάντα τὰ ἔθνη, πάσῃ τῇ κτίσει. 
[βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 
ος... τ Ὁ ἱυἕ-ἕ-ΓΓἃΓἃς0ὥ;ϱ0;ϱ;ϱΓϐΓϐϱσ!ήῆᾖϱὐΨ“

Ἠψθθ----------- 

Μή 11:27α 

α Πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ πατρός µου, (847) 

ΜῊ πρ: Μύ 25:19 βαπτίσαντες Τῆς 24:47 καὶ | ἔθνη: ἀρξάμενοι ἀπὸ ᾿Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖς 

Μύ 98:19 πορευθέντες οὖν νΥϊΪ ἢ ΒΝΝΔΘΠΣ 1. 38. 1 νΕ ΡεΣῃ εἴς; ΝΝΑ αἱ ΡΙ6Γ ΟΙ οὖν ΝΤ 16:15 κἀκεῖνοι 

ἀπελογοῦντε λέγοντες ὅτι ὁ αἰὼν οὗτος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀπιστίας ὑπὸ τὸν σατανᾶν ἐστιν ὁ μὴ ἐῶν τὰ ὑπὸ τῶν πνευμάτων 

ἀκάθαρτα τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ καταλαβέσθαι δύναμιν διὰ τοῦτο ἀποκάλυψον σου τὴν δικαιοσύνην ἤδη ἐκεῖνοι ἔλεγον τῷ χριστῷ 

καὶ ὁ χριστὸς ἐκείνοις προσέλεγεν ὅτι πεπλήρωται ὁ ὅρος τῶν ἐτῶν τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἀλλὰ ἐγγίζει ἄλλα δινὰ καὶ ὑπὲρ ὧν 

ἐγὼ ἁμαρτησάντων παρεδόθην εἰς θάνατον ἵνα ὑποστρέψωσιν εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ μηκέτι ἁμαρτήσωσιν ἵνα τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ 

πνευματικὴν καὶ ἄφθαρτον τῆς δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσωσιν ἀλλὰ ὙΥ͂ {00 καὶ εἶπεν αὐτοῖς : κἀκεῖνοι. . . « ἤδη Ἠϊθι 

314 



ΤῊΝ ΑΡΟΡΝΡΙΟΝ 156 

ΜΑΤΊ 28 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν 
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν' 

" ᾿ ο ᾿ , ᾽ ε [ο] ὌΝ 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 

συντελείας τοῦ αἰῶνος. 

τα ΣῈ 1Ρς5 110 (109):1 

[Μακ 16] 

16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισ- 
θεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπισ- 
τήσας κατακριθήσεται. 17 
σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν 

Γἀκολουθήσει ταῦτα], ἐν τῷ 
3 / / / 3 “Ὁ 

ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦ- 
σιν, γλώσσαις λαλήσουσιν Τ, 

18 [καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις 
ἀροῦσιν 

κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν 
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, 
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπι- 

θήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. [ 

1866. ΤΗΕ ΑΡΘΟΕΒΝΡΙΟΝ 

[Μακ 16:19, 20] 

[Ὁ μὲν οὖν κύριος [᾿Ἰησοῦς] 
μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς 

τς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν" 

Ἐξ ιν ) ῃ ο “- 

καὶ 2΄ “ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ 
θεοῦ." 

Πσκὲ 10:19] 

ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
“ { -“ ᾽ ἢ 

τοῦ 3 πατεῖν ἐπάνω ὄφεων᾽) καὶ 

σκορπίων, 
ἘΜ ΕΕΕ - Ξ 

καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 

ἐχθροῦ, 
Γ ο) κ᾿ 

καὶ οὐδὲν 

ὑμᾶς οὐ μὴ [ἀδικήσει!. (δ102) 

Ίσκε 24:50-53 

ἜἜξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως 
πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας 

τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν 
αὐτούς. 
51 καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς 
διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν 
[καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρα- 

νόν]]. 

55 91(90):13 

ὝΗ πα: ΝΤ 16:17 ταῦτα παρακολουθήσει | καιναῖς 

Τ]ς 94:51 καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν Υὶ ἢ ΑΒΟΙ.Υ Χθ ἰῦ να Ρε5Η αἱ ρ]ος; ΝΕ ὃ 1ὖ ΒΚΤ δἵη ΟΠι 
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[Μαπκ 16] 

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκή- 
ρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου 
συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον 

βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακο- 

λουθούντων σημείων. Τ|} 

ΑΛΛΩΣ 

[Πάντα δὲ τὰ παρηγγελ- 
μένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον 

συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ 

δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἀχρὶ δύ- 
σεως ἐξαπέστειλεν δι αὐτῶν 
τὸ ἱερὸν. καὶ ἄφθαρτον κή- 
ρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας.]] 

ΤῦῪῦκξε 94 

52 καὶ αὐτοὶ Ϊ᾿προσκυνήσαν- 
τες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς 
Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς µε 

{ τς 4 

γάλης, ὅδ καὶ ἦσαν διὰ παν- 

τὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες 
τὸν θεόν. 

 ήἧ-υ-ὐ-ύθὅὔυὐ-ὐ ΠΠ 

ὝῊΗ πι: ΜῈ 16:20 ᾽Αμήν 

σμογῦ Οοπε]ι5ίοη Οἱ ΜΚ (Πάντα δὲ εἴο) τοαᾶ Ὀν Ιω 099.0112 (ΠΙΟ οοπίαϊπ υπο Τοηπς Οοπο]αξίοη, 

16:9--90, 4150) 274. πιρ 1 ἰῦ 5γτ Ὠαγ πας θίἩ «ος. 

ΡΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ΤΗΕ Ὀ.5.Α, 
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ΤΟΑΝ ΡΕΡΊ. 
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